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Ο ανά χείρας τόμος αφιερώνεται στον Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, Αναπληρωτή
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Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου μας. Ο
Αλκιβιάδης απετέλεσε υπόδειγμα Προέδρου. Ο τιμητικός αυτός τόμος αποτελεί
ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για όσα προσέφερε στο Τμήμα μας.
Ο Αλκιβιάδης ήταν αυστηρός αλλά και προσιτός σε όλους. Ήταν λακωνικός αλλά
ουσιαστικός. Διέθετε τόλμη αλλά και υπομονή και επιμονή. Και όποτε χρειαζόταν
ήταν υποχωρητικός. Ήταν δίκαιος. Είχε ακαδημαϊκό ήθος. Ήταν Πρόεδρος του
Τμήματος αλλά ήταν και συνάδελφος μας.
Ο παρών τόμος περιέχει 26 εργασίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συγγραφείς για το χρόνο που διέθεσαν για τα κεφάλαια που έγραψαν. Χωρίς τον
ενθουσιασμό τους, τον κόπο τους αλλά και την υπομονή τους, ο τόμος αυτός δεν θα
είχε ολοκληρωθεί.
Ελπίζω ο αναγνώστης να βρει ενδιαφέρουσες τις εργασίες του συλλογικού αυτού
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Πεπίλητη
Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ απνηειεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα έλα
θξίζηκν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαινχληαη λα
αληηκεησπίζνπλ. Γηεζλείο ζπζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαινχλ ηηο ρψξεο λα
ελαξκνλίζνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηηο πνιηηηθέο ηνπο κε δεζκεχζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ απνηειεί
κηα αθφκε πξφθιεζε θαζψο ζπλδέεηαη κε πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.
Πξνθεηκέλνπ λα ραξαρζεί κηα πνιηηηθή κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ζα πξέπεη γηα θάζε πεξίπησζε λα εμεηάδνληαη
παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα
παξνπζηάζεη κηα πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.
Λέξειρ κλειδιά: Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ζηεξεά αζηηθά απφβιεηα, θιηκαηηθή
αιιαγή, θπθιηθή νηθνλνκία, ιηπαζκαηνπνίεζε, θαχζε, πγεηνλνκηθή ηαθή
Διζαγυγή
Σν πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηειεί εδψ θαη
ρξφληα έλα πεδίν δηαβνχιεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ (Liu
et al 2013), ελψ ν ζρεδηαζκφο ηνπ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο φπσο ε
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ε επηβάξπλζε ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ απνηειεί πιένλ παγθφζκην θαηλφκελν, θαη ζπλδέεηαη άκεζα
κε ην θφζηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (López-Hernández et al 2012, Benito-López
et al 2011). Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνπ επηθνξηίδεηαη κε ην ξφιν ηεο θαηάξηηζεο αιιά
θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, ζα πξέπεη κέζα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
επηιεγνχλ πξνο πινπνίεζε λα ζηνρεχεη ηφζν ζηελ απνδνηηθφηεηα φζν θαη ζηελ
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ (Plata-Díaz et al
2014). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη
πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο αλέπηπμαλ ζχγρξνλεο
κεζφδνπο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε «θαιψλ πξαθηηθψλ» (Ezeah & Roberts
2012) κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην
πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία θάζε ρψξαο (Rentizelas et al 2014).

9

Πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζπλδένληαη κε ηα δηάθνξα ζηάδηα
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Zhang θαη Huang (2014) αθνξνχλ
ζηελ εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ επηηείλνληαο ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Ωζηφζν, νη Wittmaier θ.ά. (2009) αλαθέξνπλ φηη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ
βιαβεξψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ελψ νη Habib θ.ά. (2013) ηνλίδνπλ
ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο
απηέο.
Ζ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κέζα απφ ηελ εμέιημε δηάθνξσλ κεζφδσλ απνηειεί κηα
δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηε βησζηκφηεηα, ελψ φπσο εμειίρζεθε κεηά ην 1992 κε
νξφζεκν ηε χλνδν ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο (Marconsin & Rosa 2013), ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ κεζφδσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη
ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ζε θάζε πεξίπησζε (Marconsin & Rosa 2013; Hanan et al 2013,
Morrissey & Browne 2004).
χκθσλα κε ηνπο Klang θ.ά. (2003), ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα
ζηεξίδεηαη ζε θνηλσληθέο παξακέηξνπο πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ιήςεο
πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε. Ωζηφζν, νη
Ananda θαη Herath (2003) πξνηείλνπλ έλα άιιν κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε
ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ
πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηέηνηνπ ηχπνπ ζπληζηά κηα
δηαδεδνκέλε κέζνδν αμηνιφγεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία
ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαη επηιέγεηαη ε
θαηάιιειε ελαιιαθηηθή ιακβάλνληαο ππφςε πνιιά θξηηήξηα (Hung et al 2007).
χκθσλα κε ηνπο Rentizelas θ.ά. (2014) ε εθηίκεζε ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ
βαζίδεηαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηακνξθσζεί
έλα ζχζηεκα πνπ ζα εγγπάηαη ηαπηφρξνλα ην κηθξφηεξν ξίζθν θαη ην κεγαιχηεξν
επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο γηα ηνλ επελδπηή αιιά ζα απαηηεί αληίζηνηρα ην κηθξφηεξν
θφζηνο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θάηη πνπ αθνξά θπξίσο ηνπο πνιίηεο κηαο
πεξηνρήο.
Δπηπιένλ, νη λέεο θαηεπζχλζεηο ηηο νπνίεο ραξάζζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην
πεξηβάιινλ βαζίδνληαη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο κε
βαζηθνχο ζηφρνπο κεηαμχ άιισλ ηελ ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο πξφιεςεο
γηα ηελ απψιεηα πνιχηηκσλ πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ κε
έκθαζε ζηελ παξαγσγή κεδεληθψλ απνβιήησλ (European Commission 2014).
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απνηειεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ
θπξηφηεξσλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξννπηηθέο ησλ ζπγρξφλσλ θνηλσληψλ.
Μέθοδοι διασείπιζηρ αποππιμμάηυν
Ζ ειεγρφκελε απφζεζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ απνηειείηαη απφ ελαιιαθηηθέο
κεζφδνπο, απηέο είλαη ε θαχζε, ε ιηπαζκαηνπνίεζε, ε ππξφιπζε, ν δηαρσξηζκφο
ρξήζηκσλ πιηθψλ θαη ε παξαγσγή θαπζίκνπ (Κνπτκηδή θ.ά. 1998). Ωζηφζν, ε
επηηπρήο επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ πξνυπνζέηεη απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ
ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο αθφκε θαη ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ κε ζηφρν ηελ
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πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Karanikola &
Tampakis 2008).
Γιαλογή ζηην πηγή
Ζ δηαινγή ζηελ πεγή ή ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ βαζίδεηαη ζε δχν
βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ηελ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ (Κφιιηαο
2004). Ζ δηαινγή ζηελ πεγή αθνξά αλαθηψκελα πιηθά φπσο είλαη ην γπαιί, ην
πιαζηηθφ, ην ραξηί θαζψο θαη άιια πιηθά φπσο κπαηαξίεο, αινπκίλην θ.ά. (Bovea et
al 2010). Ζ επηηπρία εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ψζηε λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά θαη
λα πηνζεηήζνπλ έλα λέν πξφηππν ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο. Δπνκέλσο, ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο
επηθνηλσλίαο, πνπ ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο
(Karanikola & Tampakis 2008).
Ζ κέζνδνο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο παξνπζηάδεη κηθξή απφδνζε γηα απηφ ζα πξέπεη λα
ηίζεληαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηεο. Οη λέεο
θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ πξνβιέπνπλ ηε
δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ φπνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) φπνπ
γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη ζηε ζπλέρεηα αλάθηεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη
ζεκαληηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαζψο ηα εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα κεηαηξέπνληαη
ζε εκπνξεχζηκα πιηθά (Κφιιηαο 2004).
Τγειονομική ηαθή
Πξφθεηηαη γηα κηα πιήξε κέζνδν φπνπ δελ παξάγνληαη θαηάινηπα (Tchobanoglous &
Kreith 2002) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ
απνθαηάζηαζε ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) θαη ηε
κεηαηξνπή ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ)
(Cheremisinoff 2003). Καηά ηελ ειεγρφκελε ελαπφζεζε δεκηνπξγείηαη έλα θχηηαξν
φπνπ ηα απνξξίκκαηα ζπκπηέδνληαη θαη ελαπνηίζεληαη ζε νξηδφληηα ζηξψκαηα πάρνπο
κέρξη 2 κέηξσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζηεγαλνπνίεζε κε έλα ζηξψκα
εδαθηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ (ρψκα, ηέθξα, κπάδα) πάρνπο πεξίπνπ απφ 15
(Φεξεληίλνο θ.α. 2004) έσο 30 εθαηνζηά (Κνπτκηδε θ.ά. 1998). ηε δηάζεζε κε
πγεηνλνκηθή ηαθή πεξηιακβάλνληαη νηθηαθά ή παξφκνηα εκπνξηθά απνξξίκκαηα,
ηέθξεο θαη ζθνπξηέο κε ζπγθεθξηκέλα φξηα ζπγθέληξσζεο βαξέσλ κεηάιισλ, κπάδα,
ζηαζεξνπνηεκέλεο ιάζπεο απφ εγθαηαζηάζεηο θαζαξηζκνχ λεξνχ ή ζηαζεξνπνηεκέλεο
θαη αθπδαησκέλεο ιάζπεο απφ βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο (Κφιιηαο 2004). Ωο
ππφζηξσκα ζε ρψξνπο ειεγρφκελεο απφζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηξψκα κε
πδαηνπεξαηνχ εδάθνπο (αξγηιψδεο), θαζψο επίζεο θαη εηδηθέο κεκβξάλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ (Φεξεληίλνο θ.ά. 2004).
Σελ πιήξσζε θάζε θπηηάξνπ αθνινπζνχλ εηδηθέο δηεξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη
δελδξνθχηεπζε, ψζηε ν ρψξνο λα παξέρεηαη γηα άιιεο ρξήζεηο (Cheremisinoff 2003).
Τπάξρνπλ είδε πγεηνλνκηθήο ηαθήο, απηνί δηαθξίλνληαη ζηελ παξαδνζηαθή δηάζεζε,
ηε δηάζεζε κε ζπκπίεζε, ηε δηάζεζε κεηά απφ ζξαχζε, ηελ in situ (επί ηφπνπ)
ιηπαζκαηνπνίεζε, ηελ αεξφβηα δηάζεζε, ηε δεκαηνπνίεζε, ηελ εμφξπμε παιαηψλ
απνξξηκκάησλ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζε ππεξπςσκέλα θηήξηα απφ ζθπξφδεκα
(Κφιιηαο 2004). Δπίζεο, απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεςε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ησλ
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απνξξηκκάησλ παξάγεηαη βηναέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ελαιιαθηηθήο
κνξθήο ελέξγεηαο (Cheremisinoff 2003).
Ωζηφζν, νη δεζκεχζεηο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ
απαηηνχλ ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ ΥΤΣΑ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο Σαθήο
Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ), ψζηε λα κεησζεί θαηά ην πιείζην ε πνζφηεηα ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ ζάβνληαη ζην έδαθνο (Κνπτκηδε θ.ά. 1998). Ζ κέζνδνο απηή
απνηειεί ηε ιηγφηεξν απνδεθηή ιχζε δηαρείξηζεο (European Union 2008) θαζψο
ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο κεζαλίνπ, κε ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε γηα δηάζεζε γεο, θαζψο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θάζε
ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηε δηάζεζε θπζηθψλ πφξσλ κε ζρεηηθέο δεζκεχζεηο πνπ αθνξνχλ
ηα πνζνζηά αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο πιηθψλ (Broitman et al 2012).
Λιπαζμαηοποίηζη
Ζ κέζνδνο απηή αθνξά ζε απνξξίκκαηα πινχζηα ζε νξγαληθφ πιηθφ, φπνπ ε
απνζχλζεζή ηνπο παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ δεκηνπξγεί ην θφκπνζη, πιηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο βειηησηηθφ εδαθψλ (Κφιιηαο 2004). Δηδηθφηεξα, ηα απνξξίκκαηα
ηεκαρίδνληαη, δηαρσξίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα εθηίζεληαη παξνπζία αέξα (αεξφβηα
ρψλεςε) γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα κεησζνχλ ηα πνζνζηά πγξαζίαο
(Φεξεληίλνο θ.ά. 2004). Γηάθνξεο ηερληθέο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ παξαγσγή
θφκπνζη, ελψ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αλάκεημε κε ηιχ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ
(Cheremisinoff 2003).
Καύζη
Ζ θαχζε ή απνηέθξσζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο
απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, εθαξκφδεηαη γηα πάλσ
απφ 50 έηε, σζηφζν ειινρεχεη ν θίλδπλνο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ξχπσλ πνπ ζα
επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ (Κφιιηαο 2004).
Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ ειάηησζε ηνπ θχξηνπ φγθνπ
ησλ απνξξηκκάησλ (πεξίπνπ θαηά 85%), ειάηησζε ηνπ βάξνπο ησλ απνξξηκκάησλ κε
ηε δεκηνπξγία ζηεξεψλ ππνινίπσλ, πγεηνλνκηθέο δηθιίδεο φπσο απνπζία παζνγφλσλ
κηθξννξγαληζκψλ θαη νζκψλ θαη παξαγσγή ζεξκηθήο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(Tchobanoglous & Kreith 2002).
Ωζηφζν ζηα θαπζαέξηα πνπ εθιχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα πεξηέρνληαη εθηφο απφ
ζθφλε θαη πδξαηκνχο, επηθίλδπλεο θαη ηνμηθέο νπζίεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηε
κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο βαξέα κέηαιια, δηνμείδην θαη κνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα, πδξνριψξην θ.ά. (Κνπτκηδή θ.ά. 1998). Παξάιιεια, εθηφο απφ ηνπο αέξηνπο
ξχπνπο, ε ζθνπξηά θαη ε ηέθξα πνπ παξάγνληαη σο ππφιεηκκα ηεο ζεξκηθήο
επεμεξγαζίαο πεξηέρνπλ επδηάιπηεο νπζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε
κφιπλζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ (Rentizelas et al 2014).
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ελφο θαχινπ
θχθινπ κε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο απφ ηε δηαρείξηζε
απνξξηκκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζχγρξνλεο κέζνδνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ ησλ θαπζαεξίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο.
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To παξάδεηγκα ηεο Γαλίαο είλαη ελδεηθηηθφ, φπνπ ην 5% ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη
απφ ηελ θαχζε ησλ απνξξηκκάησλ εμππεξεηεί ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε
εζληθφ επίπεδν, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο
ζέξκαλζεο ησλ πνιηηψλ (Habib et al 2013).
Αποππίμμαηα και θςζικό πεπιβάλλον
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ σο ηειηθφο απνδέθηεο ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε θάζε ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα, φζνλ
αθνξά ζηα άρξεζηα ζηεξεά πιηθά απηά δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα αζηηθά
απνξξίκκαηα θαη ηα βηνκεραληθά ζηεξεά απφβιεηα. Παξάγνληεο φπσο ην βηνηηθφ
επίπεδν ησλ θνηλσληψλ, ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ε επνρή ηνπ
έηνπο επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ
(Κφιιηαο 2004). Αληίζηνηρα φζν αθνξά ζηα βηνκεραληθά ζηεξεά απφβιεηα απηά
απνηεινχλ ηα ππνπξντφληα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηαθξίλνληαη ζε αδξαλή κε ηνμηθά, ηνμηθά, εχθιεθηα,
δηαβξσηηθά θαη ρεκηθά ελεξγά, επηθίλδπλα εθξεθηηθά θαη ξαδηελεξγά (Κνπτκηδή θ.ά.
1998).
Σα πνιχπινθα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ
αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ
κπνξεί λα είλαη ν θίλδπλνο έθξεμεο θαη ππξθαγηάο, κεηαθνξάο ηνμηθψλ απνβιήησλ
ζηελ αηκφζθαηξα, ην έδαθνο θαη ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, ε εθπνκπή ηνμηθψλ θαη
δχζνζκσλ αεξίσλ (κεζάλην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) (Φεξεληίλνο θ.ά. 2004, Κνπτκηδή
θ.ά. 1998).
χκθσλα κε ηνλ Κφιιηα (2004) ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα
εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο φπσο ε θαηάιιειε αηζζεηηθή
ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ην πεξηβάιινλ, ε
αληηκεηψπηζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ερνξχπαλζεο απφ ηα
βαξηά νρήκαηα, ε αληηκεηψπηζε ησλ νζκψλ, ηεο ζθφλεο θαη ησλ κηθξναπνξξηκάησλ,
ε πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ θ.ά.
Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, βαζηθή αηηία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο
αλαθέξζεθε, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ
εμαηηίαο ησλ εθπνκπψλ κεζαλίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ απειεπζεξψλνληαη
ζηελ αηκφζθαηξα. χκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ Κηφην 1997 ε θιηκαηηθή αιιαγή
απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη
ζπληζηά έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα άλεπ ζπλφξσλ πνπ απαηηεί δξαζηηθέο ιχζεηο
(Εέξβα & Σζαληφπνπινο 2013). Γηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζέηνπλ δεζκεχζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δηδηθφηεξα, ζηε δηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο ην
2009, ε Δπξσπατθή Έλσζε δεζκεχηεθε κέρξη ην 2020 γηα ηε κείσζε εθπνκπψλ ελφο
πνζνζηνχ ηεο ηάμεο ηνπ 20% ρακειφηεξε απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990 (Μαλσιάο 2013).
Ζ κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηα ζηάδηα ηεο
ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζην
ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαζψο είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Zhang
& Huang 2014).
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Η καηάζηαζη ζηην Δλλάδα
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat (2014) ε Διιάδα πηνζεηεί αθφκε θαη ζήκεξα σο
θχξηα κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ηε κέζνδν ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο,
δηαηεξψληαο πνιχ ρακειά πνζνζηά αλαθχθισζεο πιηθψλ θαη αθφκε κηθξφηεξα φζν
αθνξά ζηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. ε ζρεηηθέο έξεπλεο παξαηεξείηαη ε πιεηνςεθία
ησλ πνιηηψλ λα ζεσξεί αλαγθαία ηελ αλαθχθισζε θαη λα αληηιακβάλεηαη ηα
πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο,
σζηφζν ζεσξνχλ ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ ιάβνπλ σο αλεπαξθή (Καξαληθφια θ.ά.
2005, Σακπάθεο θ.ά. 2004).
Δπηπιένλ, ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε, θαηλφκελν γηα ην νπνίν ε ρψξα καο έρεη
θαηαδηθαζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην πεξηβάιινλ (απηνΓηνίθεζε 2010),
ζπλδέεηαη κε πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Κνπτκηδή θ.ά. 1998).
Πξνζθάησο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξέπεκςε ην ζέκα ζην Γηθαζηήξην ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ), ην νπνίν δήηεζε ηελ επηβνιή ζσξεπηηθνχ
πξνζηίκνπ χςνπο 14,9 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ηελ επηβνιή εκεξεζίνπ πξνζηίκνπ
72.864 επξψ, έσο φηνπ ε Διιάδα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο έπξεπε
λα είραλ πινπνηεζεί έσο ην 2013. Ζ θαηεγνξία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα
δελ έρεη θαηαζέζεη θαλέλα «αμηφπηζην ρξνλνδηάγξακκα» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
βαζηθνχ δεηήκαηνο, πνπ είλαη ε πηνζέηεζε ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Δπίζεο, ε πξψηε απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηνπ 2009 αλαθεξφηαλ
ζηελ απνπζία ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ
ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο ηα ηαηξηθά απφβιεηα θαη ηα ρεκηθά πξντφληα, ηα
νπνία παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη είλαη πηζαλφλ λα
πξνθαιέζνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία (πνιπρισξνδηθαηλχιηα
PCB θαη πνιπρισξνηξηθαηλχιηα PCT). Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
θνηλνηηθέο απαηηήζεηο, ε Διιάδα είλαη θξίζηκν λα πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε ελφο
πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζηε δεκηνπξγία ησλ
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ
απφβιεησλ θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ πξνζσξηλήο δηάζεζεο
(B2Green 2014).
Αποππίμμαηα και κοινυνία
Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη
δηαρείξηζεο ελφο ρψξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ είλαη θαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο κηαο
πεξηνρήο κεηά ηελ πιήξσζή ηνπ ρψξνπ απηνχ (Liu et al 2014). Δηδηθφηεξα, ν αξρηθφο
ζρεδηαζκφο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρσξνζέηεζε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ζπλαληά ζπλήζσο εκπφδηα
πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Zurbrügg et al 2012).
Οη θπξηφηεξεο αηηίεο γηα ηηο αληηδξάζεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία παξφκνησλ ρψξσλ ζην παξειζφλ πνπ
ζπλδένληαη κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηελ αλζξψπηλε
πγεία (δπζάξεζηεο νζκέο, ππξθαγηέο, θαη άιιεο νριήζεηο φπσο ε ερνξχπαλζε θαη ν
θπθινθνξηαθφο θφξηνο ζηελ πεξηνρή), θαζψο θαη ηελ πηψζε αμίαο γεο ζε κηα
επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηε κνλάδα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (Rentizelas et al
2014).
Οη Hung θ.ά. (2007) θαηαιήγνπλ ζην φηη νη βαζηθή αηηία ησλ αληηθξνπφκελσλ
ζπκθεξφλησλ θαη επνκέλσο απφςεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ έγθεηηαη ζηελ

14

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ ζέηεη θαζέλαο απφ απηνχο, ελψ ηειηθά ην
γεγνλφο απηφ είλαη πνπ επεξεάδεη θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ. Οη ίδηνη
πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο θαηλνηφκνπ κνληέινπ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ
ζπλδπάδεη ηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε κε ηελ αλάιπζε κνληέινπ ζπλαίλεζεο. Ζ
αλάιπζε ζπλαίλεζεο νπζηαζηηθά πνζνηηθνπνηεί ην βαζκφ ζπλαίλεζεο θαζψο θαη ηελ
ελαξκφληζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ ελλαιαθηηθψλ πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη εκπιεθφκελνη
θνξείο ελψ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη θαη ηα ελδερφκελα ζεκεία
πξνζηξηβψλ απφ θάζε πξνηεηλφκελν ζελάξην (Hung et al 2007).
χκθσλα κε ηνπο Hanan et al (2013) ζε ζρεηηθή έξεπλα ζην λεζί Wight ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ε αεξηνπνίεζε απνηειεί ηελ πην απνδεθηή ιχζε αλαθνξηθά κε
ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. ηελ ίδηα έξεπλα, ε
πγεηνλνκηθή ηαθή απνηειεί ηε ιηγφηεξν απνδεθηή ιχζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηε λνκνζεζία θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ
ηνπξηζκφ.
Η διασείπιζη αποππιμμάηυν πποζαναηολιζμένη ζε μια κςκλική οικονομία
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο Plata-Díaz θ.ά. (2014) επεξεάδεηαη απφ
νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ε
γεληθφηεξε δεκνζηνλνκηθή πίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. ηα κεγάια
αζηηθά θέληξα φπνπ ε παξαγσγή απνξξηκκάησλ είλαη απμεκέλε, απαηηείηαη ε
δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα αθνξά κηα νινθιεξσκέλε
δηαδηθαζία φπνπ ζα εθαξκφδνληαη εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γεγνλφο πνπ αλαπφθεπθηα
δεκηνπξγεί αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο (Marconsin & Rosa 2013).
ηελ Διιάδα ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γηα θάζε λνηθνθπξηφ
δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά θάζε νηθήκαηνο, φπνπ θάζε πνιίηεο
επηβαξχλεηαη κε έλα αληίηηκν αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, σζηφζν έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ δελ γλσξίδεη ην χςνο ηνπ πνζνχ ην νπνίν
θαηαβάιιεη ζην Γήκν (Καξαληθφια θ.ά. 2005).
Πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ε πνιηηηθή θαη νη αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο γηα έλα
πιαίζην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα αξρηθή εθηίκεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο – νθέινπο
(Chang et al 2012). ην παξειζφλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηβαιινληηθέο απνθάζεηο
ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο θαη ηερληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
(Azapagic & Clift 1999), σζηφζν, ζήκεξα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα εθηηκεζνχλ
θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, ηνπιάρηζηνλ σο έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, νη
πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα έκκεζα θφζηε θαη
νθέιε δηαρείξηζεο (Boardman et al 2001).
Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί σο αξσγφο γηα ηελ πξννπηηθή πηνζέηεζεο λέσλ πξαθηηθψλ ή γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ θαη νπζηαζηηθά λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Milke 2006).Σν γεγνλφο απηφ
νπζηαζηηθά απνηειεί θαη κηα κεγάιε πξφζθιεζε γηα ηνπο Γήκνπο πνπ θαινχληαη λα
δηαρεηξηζηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο, θαζψο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θαιχηεξε
δπλαηή ιχζε θαη κάιηζηα έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο (Parthan et al 2012).
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Οη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) απνηεινχλ έλα πξφζθαην
παξάδεηγκα γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηαρχηεξε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ
έξγσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά θαηλνχξγην ζεζκφ γηα
πνιιέο ρψξεο αλάκεζά ηνπο ε Βξαδηιία (Marconsin & Rosa 2013) θαη ε Διιάδα, πνπ
έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κέζσλ γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ
απειεπζέξσζε πφξσλ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια λέεο αγνξέο γηα επελδχζεηο ζε
ηδησηηθνχο θνξείο (ΓΗΣ 2014).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ ζπλέηαμε ηε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 νη
νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα πην απνδνηηθή θαη βηψζηκε νιηζηηθή νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη
ηε κείσζε ζηελ παξαγσγή απνβιήησλ. Οη βαζηθέο γξακκέο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ ζηελ
νηθνλνκία θαη αθνξά πξντφληα πνπ έρνπλ θηάζεη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ηα νπνία
ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο απηφο λα βξεη εθαξκνγή
απαηηνχληαη αιιαγέο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο φπσο ζην ζρεδηαζκφ
πξντφλησλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε λέα επηρεηξεκαηηθά θαη εκπνξηθά κνληέια, λέεο
κεζφδνπο πνπ ζα κεηαηξέπνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε πφξνπο θαζψο θαη λέα πξφηππα
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο (European Commission 2014).
Ανηί ζςμπεπαζμάηυν
Σν πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ απμεηηθή ηάζε
ηεο θαηαλαισηηθήο δηάζεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, είλαη θξίζηκν λα
αληηκεησπηζηεί κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε κε ζηφρνπο
ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο κέζα απφ
ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε (Καξαληθφια θ.ά. 2005).
χκθσλα κε ηνπο Σακπάθεο θ.ά. (2004), ε αληαπφθξηζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ
πνιηηψλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ε πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα
εληζρχεηαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο.
Δπηπιένλ, ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. Οπζηαζηηθά, ε πηνζέηεζε θαη
ζηαδηαθή εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε γηα αιιαγή θαη εθζπγρξνληζκφ ζε επίπεδν ηερλνινγηψλ,
νξγάλσζεο, θνηλσληθήο απνδνρήο, ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη πνιηηηθψλ
(European Commission 2014).
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ πνιηηηθή
εγεζία ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Ωζηφζν, θαζνξηζηηθφ παξάγνληα
απνηειεί ε εμέηαζε πηνζέηεζεο δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε θάζε πεξίπησζε κε βάζε
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο ηφζν απφ πνιηηηθήο φζν θαη απφ
νηθνλνκηθήο βάζεο (Plata-Díaz et al 2014).
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Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή: Θεσξία θαη Πξάμε
Σόκνο πξνο Σηκήλ ηνπ Αιθηβηάδε Δεξβηηζηώηε, ζει. 20 - 32

ΔΚΣΗΜΖΖ ΓΔΗΚΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ
ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΑΦΟΤ ΤΕΔΤΞΖ
(ΜΑΥ-ΜΗΝ, ΜΑΥ-PROD)
Βαξδήο-Γεκήηξεο Αλεδάθεο θαη Λάδαξνο Ζιηάδεο

Πεξίιεςε
Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινύλ έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά θπζηθά θαηλόκελα θαη
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηα ειιεληθά νηθνζπζηήκαηα. Απνηεινύλ δε ηελ πην
ζνβαξή απεηιή ησλ ειιεληθώλ δαζώλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Απηό
νθείιεηαη ζην ηδηαίηεξα παξαηεηακέλν μεξό θαη δεζηό θαινθαίξη πνπ επηθξαηεί ζηελ
Διιάδα αιιά θαη ζηνπο πνιύ ηζρπξνύο αλέκνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο νη δαζηθέο ππξθαγηέο εδώ θαη δεθαεηίεο
απνηεινύλ θαηλόκελν έξεπλαο θαη κειέηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
εθαξκόζηεθαλ πξόηππα Αζαθνύο Λνγηθήο θαη Αζαθνύο Άιγεβξαο έηζη ώζηε λα
εθηηκεζεί ν Γείθηεο Κηλδύλνπ Αλάθιεμεο (ΓKAN), ν Γείθηεο Κηλδύλνπ
Καηαζηξνθήο (ΓΚΚΑ) θαη ν Γείθηεο Κηλδύλνπ Δμάπισζεο (ΓΚΔΞ) σο πξνο ηξία
Λεθηηθά Υακειόο, Μεζαίνο, Τςειόο γηα θάζε πεξηζηαηηθό δαζηθήο ππξθαγηάο από ην
1984 έσο θαη ην 2004. Έηζη ηα πεξηζηαηηθά ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ νκαδνπνηήζεθαλ
θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ησλ
εθηηκώκελσλ νκαδνπνηήζεσλ. Από ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςε όηη νη ππνινγηδόκελνη
δείθηεο είλαη αμηόπηζηνη θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο
πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθέο ππξθαγηέο, Αζαθήο Άιγεβξα, Γείθηεο Κηλδύλνπ
Αλάθιεμεο, Γείθηεο Κηλδύλνπ Καηαζηξνθήο
Δηζαγσγή
Σν δάζνο είλαη έλαο αλεθηίκεηνο, αλαλεώζηκνο, θπζηθόο, πινπηνπαξαγσγηθόο πόξνο
πνπ παξέρεη αγαζά, ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Όκσο ν πόξνο εθηίζεηαη ζπρλά ζε
ζνβαξνύο θηλδύλνπο από θπζηθά θαη αλζξσπνγελή αίηηα (ακέιεηα, ππξνκαλία) πνπ
απμάλνπλ ζεκαληηθά ηε ζπρλόηεηα εθδήισζεο ππξθαγηώλ. Η δαζηθή ππξθαγηά
απνηειεί κηα δσηηθή θαη θπζηθή δηεξγαζία πνπ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο θπζηθνύο
θύθινπο ηεο ελαιιαγήο ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο. Χζηόζν ε κε ειεγρόκελε θσηηά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο θαη
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. (Λπξηηδήο θ.ά.,
1998).
Δπθπή πξόηππα θαη πζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί δηεζλώο γηα ηελ εθηίκεζε Γεηθηώλ
Κηλδύλνπ Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δώζεη ηδηαίηεξε
βαξύηεηα ζην αληηθείκελν απηό (Brillinger et al 1986, Iliadis et al 2002a, Iliadis et al
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2002b, Iliadis & Spartalis 2005, Tsataltzinos et al 2009, Iliadis et al 2010, Tsataltzinos
et al 2010, Ayanz et al 2011).

Γξάθεκα 1. ηαηηζηηθά ζηνηρεία δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηελ Διιάδα
θνπόο ηεο εξγαζίαο θαη πεξηνρή έξεπλαο
Μέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο θαη επέιηθηεο πξνζέγγηζεο πνπ επηρεηξήζεθε ζε απηήλ ηελ
έξεπλα, κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηδηαίηεξα ρξήζηκα απνηειέζκαηα, όπσο πνηα
δαζαξρεία είραλ ηηο πεξηζζόηεξεο αθξαίεο ηηκέο πςειέο θαη κεζαίεο ηηκέο θηλδύλνπ
θακέλεο έθηαζεο θαζώο θαη λα δνύκε αλ ζπλδένληαη νη πεξηπηώζεηο πςεινύ κεζαίνπ
θηλδύλνπ αλάθιεμεο θαη εμάπισζεο, κε ηηο πςειέο ηηκέο θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο.
Δπίζεο εθηηκήζεθε θαηά πόζνλ ν ΓΚΑΝ θαη ΓΚΔΞ θαζνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν θακέλεο
έθηαζεο, ζε ηη πνζνζηό ππήξρε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ ΓΚΚΑ θαη ηεο Τςειήο
θακέλεο έθηαζεο θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο αζπκθσλία. Σέινο κπνξνύκε λα
εθηηκήζνπκε αλ ηα κεηεσξνινγηθά ή ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα θαζνξίδνπλ ζε
κεγαιύηεξν βαζκό ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο θαζώο θαη πνηα δαζαξρεία
ζεσξνύληαη επηθίλδπλα ή αθίλδπλα κε βάζε ηνλ ΓΚΚΑ.
Σα δαζαξρεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ήηαλ ηεο Πεινπνλλήζνπ,
ηεο Κξήηεο, ηεο ηεξεάο Διιάδνο, ηεο Υαιθηδηθήο, ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ησλ
λεζηώλ ηνπ Ινλίνπ Πειάγνπο. Παξήρζεζαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα απνηειέζκαηα θαη
θαηαδείρζεθε ε αλαγθαηόηεηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα βαζηζκέλε πάλσ ζηηο αξρέο ησλ
επθπώλ πξνηύπσλ, όρη κόλν ζηνλ Διιαδηθό ρώξν αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο πνπ
καζηίδνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο.
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Μεζνδνινγία
Αξρέο Αζαθνύο Λνγηθήο
Σν 1965, ν Zadeh ζεκειίσζε ηε ζεσξία ησλ αζαθώλ ζπλόισλ σο κηα κέζνδν
δηαρείξηζεο ησλ ελλνηώλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ αιιά θαη ρεηξηζκνύ ηεο
αβεβαηόηεηαο θαη ηεο πξνζεγγηζηηθήο αληίιεςεο πνπ απαληάηαη ζε πνιιά πξαθηηθά
πξνβιήκαηα. Με βάζε ινηπόλ ηελ πξαθηηθή ησλ αλζξώπσλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
ειαζηηθά ζύλνια, ν Zadeh πξόηεηλε ηελ ηδέα ησλ αζαθώλ ζπλόισλ (Ηιηάδεο 2007,
αξξή 2006). Αζαθέο ύλνιν είλαη νπνηνδήπνηε ζύλνιν επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ λα
έρνπλ δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο ζπκκεηνρήο. Σα αζαθή ζύλνια ραξαθηεξίδνληαη από
ζπλαξηήζεηο βαζκνύ κέινπο πνπ απεηθνλίδνπλ κηα ηηκή ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ ζην
θιεηζηό δηάζηεκα [0,1]. O αξηζκόο απηόο δειώλεη ην βαζκό ζπζρέηηζεο ηεο ηηκήο κε
ην αζαθέο ζύλνιν. Όηαλ ν βαζκόο απηόο είλαη 0 ηόηε απηό ππνδειώλεη όηη ε ηηκή δελ
αλήθεη ζην ζύλνιν, ελώ όηαλ είλαη 1 ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη ε ηηκή απηή
~

αληηπξνζσπεύεη πιήξσο ην αζαθέο ζύλνιν. Έλα αζαθέο ζύλνιν A νξίδεηαη πσο
απνηειείηαη από έλα ζύλνιν δηαηεηαγκέλσλ δεπγώλ (x, κΑ(x)), όπνπ xX θαη
κΑ(x)[0,1]. Σν ζύλνιν Υ απνηειεί έλα επξύηεξν ζύλνιν αλαθνξάο (Universe of
Discourse) πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα αληηθείκελα ζηα νπνία κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά.
Η ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο κέινπο κΑ(x) ιέγεηαη βαζκόο αιήζεηαο, ζπκβνιίδεη ην βαζκό
~

ζπγγέλεηαο ηνπ x ζην A . Η ζπλάξηεζε κΑ νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο ή
ζπλάξηεζε βαζκνύ κέινπο (membership function). Δλδεηθηηθά ε ηξαπεδνεηδήο
ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο (trapezoidal) ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ηέζζεξηο παξακέηξνπο
{a, b, c, d} όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ πην θάησ ζπλάξηεζε 1.
0, x  a

 (x  a)

, x  (a,b)
 (b  a)
A 
1,x  (b,c)

 (d  x)
, x  (c,d)

 (d  c)

(1)

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο
Αξρηθά αλαπηύρζεθαλ πξόηππα Αζαθνύο Άιγεβξαο πάλσ ζε δηαλύζκαηα
κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ (ζεξκνθξαζία πγξαζία) γηα ηα έηε 1984-2004. Έγηλε
εθηίκεζε ησλ βαζκώλ κέινπο θάζε πεξηζηαηηθνύ δαζηθήο ππξθαγηάο ζε ηξία Λεθηηθά
(Αζαθή ύλνια) (Υακειή, Μεζαία, Τςειή) σο πξνο ηε Θεξκνθξαζία θαη ηελ
Τγξαζία πνπ απνηεινύλ ηνπο παξάγνληεο επθιεθηόηεηαο. Έπεηηα αλάινγα κε ηε
ζύλζεζε ησλ Λεθηηθώλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο (πρ Τςειή ζεξκνθξαζία θαη
Μεζαία πγξαζία) κέζσ Αζαθώλ ρέζεσλ, πξνέθπςαλ 9 πεξηπηώζεηο ζπλδπαζκώλ,
από ηηο νπνίεο ζπκπεξάλακε γηα ην θάζε πεξηζηαηηθό δαζηθήο ππξθαγηάο ηνλ Γείθηε
Κηλδύλνπ Αλάθιεμεο (ΓKAN) έρνληαο ρξεζηκνπνηήζεη παξάιιεια κηα εκπεηξηθή
πξνζέγγηζε. Δπηπξόζζεηα ππνινγίζηεθε, κε βάζε ηελ αζξνηζηηθή πξαγκαηηθή
θακέλε έθηαζε, ν Γείθηεο Κηλδύλνπ Καηαζηξνθήο (ΓΚΚΑ) κε βάζε πάιη ηξία
Λεθηηθά (Υακειόο Μεζαίνο θαη Yςειόο) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Matlab. Σέινο, ζε
κηα πξνζέγγηζε ζπγθξηηηθήο κειέηεο, θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζεί ην θαηά
πόζνλ επεξεάδεη ν ΓΚΑΝ ηελ θακέλε έθηαζε έγηλε επαλεθηίκεζε ηνπ ΓΚΚΑ.
πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ΓΚΑΝ γηα λα εθηηκεζεί ν ΓΚΚΑ γηα 2ε θνξά
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θάησ από άιιεο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ην πνζνζηό ζπκθσλίαο κεηαμύ
ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ησλ εθηηκώκελσλ νκαδνπνηήζεσλ.
Δπεηδή ινηπόλ ε όιε πξνζπάζεηα ζηνρεύεη ζηελ Οκαδνπνίεζε (Classification) κέζσ
Αζαθνύο Άιγεβξαο θαη Αζαθώλ ρέζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε Πίλαθαο ύγρπζεο
(Confusion Matrix) γηα λα εξκελεύζνπκε ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ησλ
πξαγκαηηθώλ θαη ησλ εθηηκώκελσλ Οκαδνπνηήζεσλ Δπηθηλδπλόηεηαο. ηνλ Πίλαθα
ύγρπζεο νη πεξηπηώζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ δηαγώλην ππνδειώλνπλ ηε ζπκθσλία,
δειαδή ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζσζηά.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο δαζηθώλ ππξθαγηώλ όπνπ ππάξρεη αζπκθσλία ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ηα Δηαηζζεηηθά Αζαθή ύλνια (Intuitionistic Fuzzy Sets) γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ
Βαζκό Γηζηαθηηθόηεηαο (ΒΓΙ) θαη ην Βαζκό Ακθηβνιίαο (ΒΑΜ) έηζη ώζηε λα
απνηηκήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
Μεηά ηελ εθηίκεζε ηνπ δείθηε θηλδύλνπ αλάθιεμεο από ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία
θαη ηνπ δείθηε θηλδύλνπ θαηαζηξνθήο από ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο, κε ηε ρξήζε δύν
Αζαθώλ ρέζεσλ ύλζεζεο Max-min θαη Max-prod εθηηκήζεθε ην πσο ζπλδένληαη
νη κεηεσξνινγηθνί δείθηεο κε ηνλ θίλδπλν Καηαζηξνθήο.
Αθξηβώο ε ίδηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγίζνπκε ην Γείθηε
Κηλδύλνπ Δμάπισζεο ΓΚΔΞ (Υακειόο, Μεζαίνο, Τςειόο) από ηε ζύλζεζε ησλ
ζηνηρείσλ Κιίζε-Άλεκνο ρξεζηκνπνηώληαο Αζαθή Σξαπεδνεηδή πλάξηεζε Βαζκνύ
κέινπο. Έρνληαο ήδε ππνινγίζεη ηελ πξαγκαηηθή θακέλε έθηαζε από ηελ
πξνεγνύκελε δηαδηθαζία, κε βάζε ηνλ θίλδπλν εμάπισζεο ΓΚΔΞ εθηηκήζακε ηνλ
ΓΚΚΑ θαη δηαθξίλακε ζε ηη πνζνζηό ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθώλ
θαη εθηηκώκελσλ νκάδσλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαηαηάμεσλ κεηξήζεθε θαη
πάιη κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα ζύγρπζεο (Confusion Matrix).
Καη πάιη γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη αζπκθσλία ρξεζηκνπνηήζακε ηα
δηαηζζεηηθά αζαθή ζύλνια γηα λα ππνινγίζνπκε ην βαζκό δηζηαθηηθόηεηαο θαη ην
βαζκό ακθηβνιίαο. Έρνληαο ππνινγίζεη ηνλ θίλδπλν εμάπισζεο από ηα ηνπνγξαθηθά
δεδνκέλα θαη ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο (ΓΚΚΑ) από ηνλ θίλδπλν εμάπισζεο
(ΓΚΔΞ), εύθνια κέζσ δύν Αζαθώλ ρέζεσλ Max-min θαη Max-prod ππνινγίζακε
ην πσο ζπλδένληαη ηα ηνπνγξαθηθά κε ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο (ΓΚΚΑ).
Δηαηζζεηηθά αζαθή ζύλνια (Intuitionistic fuzzy sets (IFS))
Σα Γηαηζζεηηθά Αζαθή ύλνια (ηα νπνία ράξηλ ζπληνκίαο ζα απνθαινύκε IFSs ),
είλαη κηα επέθηαζε ησλ Αζαθώλ πλόισλ θαη πξσηνπαξνπζηάζζεθαλ από ηνλ K.T.
Atanassov ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’80) (Atanassov 1986, Atanassov 1989,
Atanassov 1994, Atanassov 1998).
Σα δηαηζζεηηθά αζαθή ζύλνια νξίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο δπν ραξαθηεξηζηηθέο
ζπλαξηήζεηο: ηε ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο θαη ηε ζπλάξηεζε κε ζπκκεηνρήο. Οη
ζπλαξηήζεηο απηέο εθθξάδνπλ αληίζηνηρα ην βαζκό ζπκκεηνρήο θαη ην βαζκό κε
ζπκκεηνρήο ελόο ζηνηρείνπ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ζην ζύλνιν. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα εθθξαζηεί θαη ε έλλνηα ηεο δηζηαθηηθόηεηαο.
Η πλάξηεζε πκκεηνρήο είλαη: µΑ(x) ζην δηάζηεµα [ 0, 1].
Η πλάξηεζε Με πκκεηνρήο είλαη: λΑ( x ) ζην δηάζηεµα [ 0, 1].
Πνιιέο θνξέο αλ ππάξρεη Αλαπνθαζηζηηθόηεηα ή Αβεβαηόηεηα γηα ην αλ ην x αλήθεη
ή δελ αλήθεη ζην A ηόηε εηζάγεηαη θαη ηξίηε ζπλάξηεζε ε ζπλάξηεζε ή εύξνο
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Γηζηαθηηθόηεηαο

πΑ(x),

νπόηε

επαλαδηαηππώλεηαη ζηελ ζρέζε * 

ε

ζρέζε

 , 



* 

 , 



(  ), vA ( x) / x  X }

(  ), vA ( x),   (  ) / x  X }

Βεβαίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηζηαθηηθόηεηα, ηόηε ηζρύεη:

  (  )  1   (  )  vA ( x)  1   (  )  (1   (  ))  0
ελώ έλα ζύλνιν από δηαηζζεηηθό απινπνηείηαη ζε αζαθέο όηαλ: vA ( x)    (  )  0
ηελ εμίζσζε vA ( x)  1   (  )    (  ) γηα
ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αθόινπζε εμίζσζε 2.

  (  )  1   (  ) 
Όπνπ

1   (  )
(2)
1     (  )

λα

ππνινγίζνπκε

ην

πΑ(ρ)

όπνπ ε εμ νξηζκνύ ηηκή ηνπ ι είλαη 2.

1   (  )
>1
1     (  )

Σν κΑ(ρ) είλαη ν βαζκόο ζπκκεηνρήο θαη ην 1-κΑ(ρ) είλαη ν βαζκόο κε ζπκκεηνρήο.
Έηζη, έλα αζαθέο ζύλνιν νξίδεηαη σο δηαηζζεηηθό όηαλ πεξηγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ µε
δύν από ηηο ηξεηο παξακέηξνπο,  (  ), vA ( x),   (  ) (Szmidt & Kacprzyk 2002).
Αζαθείο ρέζεηο ύδεπμεο - Fuzzy relations
Έλα δεπγάξη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα πξνζδηνξηζκέλε θαηάηαμε
νλνκάδεηαη δηαηαγκέλν δεπγάξη. Μηα ζρέζε είλαη έλα ζύλνιν δηαηαγκέλσλ
δεπγαξηώλ. Οη ζρέζεηο εθθξάδνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλόισλ.
Μηα ζρέζε αληηπξνζσπεύεη ηελ παξνπζία ή απνπζία αιιειεπίδξαζεο ζύλδεζεο
δξάζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ δύν ή πεξηζζνηέξσλ ζπλόισλ (Klir & Folger 1988). Οη
αζαθείο ζρέζεηο κπνξεί λα εθθξαζηνύλ κε αλαθνξά όισλ ησλ δεπγώλ (ηηκή, βαζκόο
ζπκκεηνρήο), δειαδή δεπγώλ ηεο κνξθήο ((x,y),κR(x,y)). Οη βαζηθέο πξάμεηο πνπ
νξίδνληαη κεηαμύ ησλ αζαθώλ ζρέζεσλ είλαη ε αληηζηξνθή θαη ε ζύλζεζε.
Η αζαθήο ζρέζε ζύλζεζεο ΜΑΥ-ΜΙΝ παξάγεη έλα αζαθέο ζύλνιν πνπ νξίδεηαη κε
ηελ αθόινπζε ζπλάξηεζε 3 (Kecman 2001).

R1* R2( X , Z )  {[( X , Z ), max{min{R1 ( X , Y ), R 2 (Y , Z )}}]x  X , y Y , z  Z} (3)
Όπνπ κR1*R2 είλαη ε ζπλάξηεζε εθηίκεζεο ΒΜ κηαο αζαθνύο ζύδεπμεο αζαθώλ
ζπλόισλ.
Η αζαθήο ζρέζε ζύλζεζεο ΜΑΥ-PROD παξάγεη έλα αζαθέο ζύλνιν πνπ νξίδεηαη κε
ηελ αθόινπζε ζπλάξηεζε 4 (Kecman, 2001).

R1 R2( X , Z )  {[( X , Z ), max{R1 ( X , Y ), R 2 (Y , Z )}]x  X , y Y , z  Z} (4)
Αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ζην MATLAB
Σν MATLAB είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα
ππνινγηζκνύο κε πίλαθεο, όπσο ε επίιπζε γξακκηθώλ ζπζηεκάησλ, ε εύξεζε
ηδηνηηκώλ θαη ηδηνδηαλπζκάησλ, ε αληηζηξνθή ηεηξαγσληθώλ πηλάθσλ αιιά θαη γηα
αλάπηπμε πξνηύπσλ θαη ζπζηεκάησλ Σερλεηήο Δπθπΐαο. Δπηπιένλ είλαη εθνδηαζκέλν
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κε πνιιέο επηινγέο γηα γξαθηθά (δει. ηελ θαηαζθεπή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ) θαη
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα αλάπηπμε πξνγξακκάησλ από ην ρξήζηε (*.m).

Δηθόλα 1. Σν πεξηβάιινλ Αζαθνύο Λνγηθήο ηνπ MATLAB
Αιγόξηζκνο Τπνινγηζκνύ ησλ ΔΚΑΝ θαη ΔΚΕΞ
Βήκα 1: Οη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη αθόινπζεο γηα λα δηαβαζηνύλ ηα
δεδνκέλα ζην matlab κέζα ζε Πίλαθεο.
Η γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο εηζαγσγήο πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ είλαη:
Όλνκα_ Πίλαθα = xlsread('νλνκαζία ηνπ Βηβιίνπ_Excel.xls', 'νλνκαζία ηνπ θύιινπ
εξγαζίαο Excel', ‘Δύξνο θειηώλ κε ηηο ηηκέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ')
'νλνκαζία ηνπ excel' πεξηέρεη ηηο ηηκέο π.ρ. ζεξκνθξαζίαο, θάζε εμεηαδόκελνπ
δαζαξρείνπ γηα έλα έηνο θάζε θνξά. Οκνίσο θαη γηα ηελ πγξαζία.
Βήκα 2: Η όιε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν νξηζκόο ησλ ζπλαξηήζεσλ βαζκνύ
κέινπο, έγηλε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Αζαθνύο ινγηθήο ηνπ matlab.
Βήκα 3: Γεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο ηξαπεδνεηδείο ζπλαξηήζεηο γηα ηελ ζεξκνθξαζία
(ρακειή, κεζαία, πςειή) κε ηα όξηα ησλ ζεξκνθξαζηώλ γηα ην έηνο πνπ εμεηάδεηαη
γηα όιν ην λνκό.
Βήκα 4: Έγηλε ππνινγηζκόο ηνπ βαζκνύ κέινπο ηεο ρακειήο κεζαίαο θαη πςειήο
ζεξκνθξαζίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηξαπεδνεηδή ζπλάξηεζε.
Οκνίσο εξγαζηήθακε κε ηελ πγξαζία, κε ηελ κόλν εμαίξεζε όηη ην Λεθηηθό «πςεινύ
θηλδύλνπ πγξαζία» πεξηέρεη ηηο ρακειέο ηηκέο πγξαζίαο.
Οη ζπλδπαζκνί ηθαλνί λα δώζνπλ επηθίλδπλεο δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη:
 Μεζαία ζεξκνθξαζία ΚΑΙ Μεζαίνπ θηλδύλνπ πγξαζία
 Μεζαία ζεξκνθξαζία ΚΑΙ Τςεινύ θηλδύλνπ πγξαζία
 Τςειή ζεξκνθξαζία ΚΑΙ Μεζαίνπ θηλδύλνπ πγξαζία
 Τςειή ζεξκνθξαζία ΚΑΙ Τςεινύ θηλδύλνπ πγξαζία.
ην επόκελν βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, αθνινπζεί ε ζπζρέηηζε Μεηεσξνινγηθώλ
Παξαγόλησλ θαη ΓΚΑΝ
Βήκα 5: Έγηλε εθηίκεζε ηνπ ΓΚΑΝ από ηε ζύλζεζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ
(ζεξκνθξαζία - πγξαζία). ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 θαίλεηαη ε εθηίκεζε (γηα ηηο 3
πεξηπηώζεηο από ηηο 9) ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο.
Βήκα 6: Τπνινγίζακε ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο δεκηνπξγώληαο ηξεηο
ηξαπεδνεηδείο ζπλαξηήζεηο (ρακεινύ, κεζαίνπ, πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο)
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ζέηνληαο ηα όξηα ηηκώλ ζηηο ζπλαξηήζεηο βξίζθνληαο ηε κηθξόηεξε θαη κεγαιύηεξε
ηηκή θακέλεο έθηαζεο, γηα όια ηα έηε γηα θάζε δαζαξρείν μερσξηζηά.
Πίλαθαο 1. Αζαθήο ύδεπμε γηα ππνινγηζκό ΓΚΑΝ
ΤΝΘΔΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΓΡΑΙΑ
Μεζαία ζεξκνθξαζία ΚΑΙ κεζαίνπ θηλδύλνπ πγξαζία
Τςειή ζεξκνθξαζία ΚΑΙ κεζαίνπ θηλδύλνπ πγξαζία
Μεζαία ζεξκνθξαζία ΚΑΙ πςεινύ θηλδύλνπ πγξαζία

ΜΙΚΡΟΤ
ΓΚΑΝ
0.2
0.3
0.3

ΜΔΑΙΟΤ ΤΦΗΛΟΤ
ΓΚΑΝ
ΓΚΑΝ
1
0
1
0.4
1
0.4

Βήκα 7: Δπόκελν βήκα ήηαλ ε εύξεζε ηνπ ρακεινύ κεζαίνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ
θακέλεο έθηαζεο κε βάζε ηνλ ρακειό κεζαίν θαη πςειό θίλδπλν αλάθιεμεο πνπ
ππνινγίζηεθε λσξίηεξα σο πξνο ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
έγηλε κηα εθηίκεζε γηα ην πσο ζπλδέεηαη θαη θαζνξίδεηαη ε θακέλε έθηαζε κε ηνλ
θίλδπλν αλάθιεμεο θαη κηα ζύγθξηζε θαηά πόζν ν πξαγκαηηθόο θίλδπλνο θακέλεο
έθηαζεο πνπ ππνινγίζηεθε από ην Matlab ζρεηίδεηαη κε ηνλ εθηηκώκελν θίλδπλν
θακέλεο έθηαζεο.
Ο ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη ν θίλδπλνο θακέλεο
έθηαζεο πνπ εθηηκάηαη από ην δείθηε αλάθιεμεο πνπ ππνινγίζηεθε παξαπάλσ
(Πίλαθαο 1) ζε ζρέζε κε ηα κεηεσξνινγηθά (ζύλζεζε ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο).
Πίλαθαο 2. Αζαθήο ύδεπμε
Ο ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο
εθηηκάηαη από ηνλ Γείθηε

ΥΑΜΗΛΟ
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο

ΜΔΑΙΟ
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο

ΤΦΗΛΟ
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο

0.4

0

1

0.4

0.5

1

Αλάθιεμεο

ΥΑΜΗΛΟ
ΓΚΑΝ
ΜΔΑΙΟ
ΓΚΑΝ
ΤΦΗΛΟ
ΓΚΑΝ

1
0.4
0

Βήκα 8: Γεκηνπξγήζεθαλ Πίλαθεο ύγρπζεο – Έγηλε εξκελεία ηεο ζπζρέηηζεο
πξαγκαηηθώλ θαη εθηηκώκελσλ ηηκώλ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό (δειαδή ηνπ Κηλδύλνπ
Κακέλεο Έθηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη
ππνινγίδεηαη κε ηελ εληνιή fuzzy ηνπ Matlab κε ηξαπεδνεηδή ζπλάξηεζε)
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο ). Η έλλνηα ηνπ πίλαθα ύγρπζεο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 4.
Βήκα 9: Δμέηαζε πεξηπηώζεσλ αζπκθσλίαο ΔΚΑΝ κε ΓΚΚΑ θαη κειέηε ησλ
αληίζηνηρσλ δεηθηώλ ακθηβνιίαο. Υξήζε δηαηζζεηηθώλ αζαθώλ ζπλόισλ γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ ν θίλδπλνο αλάθιεμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν θακέλεο
έθηαζεο.
Βήκα 10: Έγηλε ε ζύλδεζε ησλ δύν πηλάθσλ (α) ηνπ Πίλαθα Δθηίκεζεο ΓΚΑΝ, πνπ
πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ (ζεξκνθξαζία–πγξαζία)
θαη (β) ηνπ Πίλαθα Δθηίκεζεο ρακεινύ κεζαίνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο
έθηαζεο) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ρακειό κεζαίν θαη πςειό θίλδπλν αλάθιεμεο
(ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο ). Γηα λα βξνύκε ηε ζύλδεζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ κε ηνλ
ρακειό κεζαίν θαη πςειό θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο ρξεζηκνπνηήζακε 2 αζαθείο
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ζρέζεηο ζύλζεζεο max-min composition και max-prod θαη ζπγθξίλνπκε ηα
απνηειέζκαηα.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ππνινγίζακε ηνλ θίλδπλν εμάπισζεο ππξθαγηάο κε ηε κόλε
δηαθνξά όηη ρξεζηκνπνηήζακε δεδνκέλα ηνπνγξαθηθά (θιίζε θαη άλεκν). Δθηηκήζακε
ηνλ ρακειό κεζαίν θαη πςειό θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο από ηνλ ΓΚΔΞ. Βξήθακε ζε
ηη βαζκό ε εθηίκεζε καο ζπγθιίλεη ή απνθιίλεη από ηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο.
Γεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα ζύγρπζεο γηα λα ζπκπεξάλνπκε ζε ηη πνζνζηό νη
πξαγκαηηθέο ηηκέο ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό (δειαδή ηνπ Κηλδύλνπ Κακέλεο Έθηαζεο πνπ
βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ππνινγίδεηαη κε ηελ
εληνιή fuzzy ηνπ Matlab κε ηξαπεδνεηδή ζπλάξηεζε) ζρεηίδνληαη ή απνθιίλνπλ από
ηηο εθηηκώκελεο ΓΚΚΑ8Δμάπισζεο (Γείθηεο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ Κακέλεο Έθηαζεο από
ηνλ θίλδπλν Δμάπισζεο).
Γηα λα βξνύκε ηε ζύλδεζε ησλ ηνπνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ κε ηνλ ρακειό κεζαίν θαη
πςειό θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο ρξεζηκνπνηήζακε 2 αζαθείο ζρέζεηο ζύλζεζεο maxmin composition θαη max-prod θαη ζπγθξίλακε ηα απνηειέζκαηα. ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ε δηαδηθαζία max-prod έδσζε κηθξόηεξεο ηηκέο ζηνλ θίλδπλν θακέλεο
έθηαζεο πνπ αλήθεη κε ηνλ κηθξόηεξν βαζκό.  όιεο ηηο πεξηπηώζεηο έδσζε ίδηνπο
βαζκνύο κέινπο γηα ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο πνπ αλήθεη κε ηνλ πςειόηεξν
βαζκό κε ηελ max-min composition.
Απνηειέζκαηα – πδήηεζε
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νξζήο απνηύπσζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
νη δείθηεο θαη ν πίλαθαο ζύγρπζεο πνπ θαίλνληαη ζηνπο πην θάησ πίλαθεο 3 θαη 4.
Πίλαθαο 3. Γείθηεο Αμηνιόγεζε ηεο νκαδνπνίεζεο (CLASSIFICATION)
Eπαηζζεζία (sensitivity)

Eηδηθόηεηα (specificity)

Θεηηθή Πξνγλσζηηθή Αμία
(Positive Predictive Value)
Aξλεηηθή Πξνγλσζηηθή Αμία
(NegativePredictive Value)

TP ζεκαίλεη Αιεζώο Θεηηθό
Απνηέιεζκα

TP
*100%
TP  FN
TN
*100%
TN+FP
TP
*100%
TP  FP
TN
*100%
TN  FN

ΣΝ ζεκαίλεη Αιεζώο
Αξλεηηθό Απνηέιεζκα
FP ζεκαίλεη Φεπδώο Θεηηθό
απνηέιεζκα
FN ζεκαίλεη Φεπδώο
Αξλεηηθό απνηέιεζκα

Πίλαθαο 4α. Παξάδεηγκα Πίλαθα ύγρπζεο γηα ηα Υαληά (ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο)
Πίλαθαο ύγρπζεο
Δθηηκώκελεο ηηκέο
Υακειόο ΓΚΑΝ

Μέηξηνο ΓΚΑΝ

Τςειόο
ΓΚΑΝ

Υακειόο ΓΚΚΑ

491

277

18

Μέηξηνο ΓΚΚΑ

25

16

5

Τςειόο ΓΚΚΑ

5

3

1

ΑΚΡΑΙΔ

10

6

0

Πξαγκαηηθέο Σηκέο
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Οη ηηκέο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαγώλην απνηεινύλ ηηο ηηκέο πνπ ν ΓΚΑΝ θαζνξίδεη
ηνλ ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο δειαδή ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη ησλ
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο. Οη ππόινηπεο ηηκέο απνηεινύλ αζηνρίεο θαη ππνινγίδεηαη γηα ηνλ
θαζνξηζκό ηεο θάζε αζηνρίαο ν αληίζηνηρνο βαζκόο ακθηβνιίαο.
Πίλαθαο 4β. Παξάδεηγκα Βαζκώλ Αβεβαηόηεηαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αζπκθσλίαο
κεηαμύ (ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο)
Μ.Κ.Α1/
Υ.Κ.Α 0.2

M.K.A1./
X.K.A 0.3/
Y.K.A 0.4

Τ.Κ.Α 1/
Μ.Κ.Α 0.2

Υ.Κ.Α 1/
Μ.Κ.Α 0.4

Υ.Κ.Α 1/
Μ.Κ.Α 0.2

Βαζκνί
Ακθηβνιίαο VA(M.K.A=1) =0

VA(Μ.K.A=1)=
0

VA(Y.K.A=1)=0

Βαζκνί
Ακθηβνιίαο VA(X.K.A=0.3)=0.43

VA(Υ.K.A=0.2)
=0.57

VA(M.K.A=0.4) VA(M.K.A=0.2)=
VA(M.K.A=0.2)=0.57 =0.33
0.57

VA(X.K.A=1)
=0

VA(X.K.A=1) =0

Βαζκνί
Ακθηβνιίαο VA(Y.K.A=0.4)=0.33

Πίλαθαο 5α. Παξάδεηγκα Πίλαθα ύγρπζεο γηα ηα Υαληά (ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη
ΓΚΚΑ8Δμάπισζεο)
Πίλαθαο ύγρπζεο
Δθηηκώκελεο ηηκέο
Υ.Κ.Δ

Μ.Κ.Δ

Τ.Κ.Δ

Υ.Κ.Κ

286

423

77

Μ.Κ.Κ

2

33

11

Τ.Κ.Κ

0

8

1

11

5

Πξαγκαηηθέο Σηκέο

ΑΚΡΑΙΔ

Οη ηηκέο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαγώλην απνηεινύλ ηηο ηηκέο πνπ ν ΓΚΔΞ θαζνξίδεη ηνλ
ΓΚΚΑ8Δμάπισζεο δειαδή ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη
ΓΚΚΑ8Δμάπισζεο. Οη ππόινηπεο ηηκέο απνηεινύλ αζηνρίεο θαη ππνινγίδεηαη γηα ηνλ
θαζνξηζκό ηεο θάζε αζηνρίαο ν αληίζηνηρνο βαζκόο ακθηβνιίαο.
Πίλαθαο 5β. Παξάδεηγκα Βαζκώλ Αβεβαηόηεηαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αζπκθσλίαο
κεηαμύ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη ΓΚΚΑ8Δμάπισζεο.
M.K.E 0.8/
X.K.E 0.4

Μ.Κ.E 0.6/
X.K.E 0.3

M.K.E 0.6/
X.K.E 0.5

Y.K.E 0.8/
X.K.E 0.4

VA(M.K.E =
0.8) = 0.07

VA(M.K.E=
0.6) =0.22

VA(M.K.E=0.6)
=0.22

VA(Y.K.E=0.8)
=0.07

VA(X.K.E=0.4)= VA(X.K.E=0
0.33
.3)=0.43

Y.K.E 1 /
M.K.E
0.5

Y.K.E 1 /
M.K.E 0.2

X.K.E 1
/M.K.E
0.2

VA(Y.K.E= VA(Y.K.E=1) VA(X.K.E=
1) =0
=0
1) =0

VA(X.K.E=0.5)=0 VA(M.K.E=0.4)= VA(M.K.E= VA(M.K.E=0.2) VA(M.K.E
.25
0.33
0.5)=0.25
=0.57
=0.2)=0.57

Σα πεξηζζόηεξα δαζαξρεία όζν αθνξά ζηνλ ΓΚΑΝ εληάζζνληαη ζην πνζνζηό
70-80% δειαδή ππάξρεη ζπκθσλία ζε απηό ην πνζνζηό κεηαμύ ηεο θακέλεο έθηαζεο
θαη ηνπ ΓΚΑΝ. Αληίζεηα όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν εμάπισζεο ην πνζνζηό απηό
βξίζθεηαη ζην 60-70%. Γηα ην πόζν θαη ν ΓΚΑΝ θαη ν ΓΚΔΞ θαζνξίδνπλ ηνλ
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θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο θαη ππάξρεη ζπκθσλία ην πνζνζηό απηό απαληάηαη γηα ηα
πεξηζζόηεξα δαζαξρεία ζην 80-90%. Σα δαζαξρεία κε ηε κεγαιύηεξε ζπκθσλία ήηαλ
ην Ξπιόθαζηξν θαη ην Φνπξλά κε πνζνζηό 90-100% γηα ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο ελώ
γηα ηνλ θίλδπλν εμάπισζεο ε Αξλαία κε πνζνζηό 80-90%. ηα 2/3 ησλ πεξηπηώζεσλ
πνπ εμεηάζηεθαλ ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ζπλδένληαλ πεξηζζόηεξν θαη ππήξρε
κεγαιύηεξε ζπκθσλία θαη ζπζρέηηζε κε ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο θαη όρη ηα
ηνπνγξαθηθά ηα νπνία ζην 1/3 ησλ πεξηπηώζεσλ επηθξάηεζαλ ησλ κεηεσξνινγηθώλ.
Γηαθξίλεηαη πνηνο ΓΚΑΝ θαη ΓΚΔΞ ρακειόο ή κεζαίνο εκθαλίδεη ηηο πεξηζζόηεξεο
ηηκέο ζε θάζε δαζαξρείν θαζώο θαη όζν αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη αζηνρία
πνηνο ΓΚΑΝ θαη ΓΚΔΞ εκθαλίδεη ηηο πεξηζζόηεξεο ηηκέο. ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ζπκθσλία παξαηεξείηαη κεηαμύ ηνπ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη
ησλ ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη ΓΚΚΑ8Δμάπισζεο. Απηό
ζεκαίλεη όηη νη πεξηπηώζεηο ρακεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο ζπλδένληαη άκεζα
θαη πξνήιζαλ από Υ.ΓΚΑΝ δειαδή από ζπλδπαζκό κεζαίαο ζεξκνθξαζίαο-ρακεινύ
θηλδύλνπ πγξαζία, πςειήο ζεξκνθξαζίαο-ρακεινύ θηλδύλνπ πγξαζία, ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο-ρακεινύ θηλδύλνπ πγξαζία, ρακειή ζεξκνθξαζία-κεζαίνπ θηλδύλνπ
πγξαζία, ρακειή ζεξκνθξαζία-πςεινύ θηλδύλνπ πγξαζία . Σν ίδην αθξηβώο ηζρύεη
θαη κε ηνλ ΓΚΔΞ. Ο ρακειόο θίλδπλνο θακέλεο έθηαζεο πξνέξρεηαη από Υ.ΓΚΔΞ
δειαδή από ηνλ ζπλδπαζκό αλέκνπ θαη θιίζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνλ
ζπλδπαζκό λελεκία-( θιίζε 10%,30.5%,50.5%) θαη κεηξίνπ αλέκνπ κε θιίζε ( 10%,
30.5%). Απηή ε δηαπίζησζε εκθαλίδεηαη ζε όια ηα δαζαξρεία πνπ κειεηήζεθαλ.
Δπηπξόζζεηα βγαίλνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ε 9 κόλν δαζαξρεία από ηα 63
εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ από όηη ρακεινύ. Σα δαζαξρεία
απηά είλαη: ηα Καιάβξπηα, πάξηε, πεξρεηάδα, Ναύπιην, Αηγάιεσ, Λεηβαδηά,
Ληδσξίθη, Άκθηζζα, Λακία.
ε έλα δαζαξρείν ν Μ.ΓΚΑΝ είλαη ίζνο κε ηνλ Υ.ΓΚΑΝ ζην Αγξίλην. ηα ππόινηπα
53 δαζαξρεία νη πεξηπηώζεηο Υ.ΓΚΑΝ είλαη πεξηζζόηεξεο από ηνπ Μ.ΓΚΑΝ. Σα
δαζαξρεία πνπ εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ από όηη Υ.ΓΚΔΞ
είλαη 24 θαη είλαη ηα εμήο : Καιάβξπηα, πάξηε, πεξρεηάδα, Ναύπιην, Πάηξα, Γύζεην,
Οιπκπία, Πύξγνο, πάξηε, Υαληά, Ρέζπκλν, άκνο, Ζάθπλζνο, Μεζνιόγγη, Λεσλίδην,
Πόξνο, Καξπελήζη, Μνιάνη, Πεηξαηάο, Μέγαξα, Λεπθάδα, Ρόδνο, Φνπξλά, ηαπξόο.
Σα ππόινηπα 39 δαζαξρεία εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά Υ.ΓΚΔΞ.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμύ ηνπ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό θαη ησλ
ΓΚΚΑ4Αλάθιεμεο δειαδή ν ΓΚΑΝ δελ θαζνξίδεη ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο έρνπκε
ζπλνιηθά 44 δαζαξρεία πνπ εθηηκήζεθαλ κόλν σο Μ.ΓΚΑΝ4Αλάθιεμεο ελώ ήηαλ είηε
ρακεινύ ή πςεινύ ΓΚΚΑ3Πξαγκαηηθό είηε αθξαίεο ηηκέο. 11 δαζαξρεία εθηηκήζεθαλ σο
Υ.ΓΚΑΝ4Αλάθιεμεο θαη σο Μ.ΓΚΑΝ4Αλάθιεμεο 1 δαζαξρείν εθηηκήζεθε σο
Υ.ΓΚΑΝ4Αλάθιεμεο 1 δελ είρε θαζόινπ αζηνρίεο θαη 6 εθηηκήζεθαλ σο
Μ.ΓΚΑΝ4Αλάθιεμεο θαη Τ.ΚΓΑΝ4Αλάθιεμεο. Οπόηε ζηα πεξηζζόηεξα δαζαξρεία ν
ΓΚΑΝ πξνεξρόηαλ από κεζαία ζεξκνθξαζία-κεζαίνπ θηλδύλνπ πγξαζία πςειή
ζεξκνθξαζία κεζαίνπ θηλδύλνπ πγξαζία κεζαία ζεξκνθξαζία πςεινύ θηλδύλνπ
πγξαζία. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη αζηνρία κεηαμύ ηνπ ΓΚΔΞ θαη ηνπ θηλδύλνπ
θακέλεο έθηαζεο δειαδή ν ΓΚΔΞ δελ θαζνξίδεη ηνλ θίλδπλν θακέλεο έθηαζεο
έρνπκε 58 πεξηπηώζεηο δαζαξρείσλ πνπ νη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θηλδύλνπ
αλάθιεμεο είλαη Μ.Κ.Δ 0.8/Υ.Κ.Δ 0.4 θαη Μ.Κ.Δ 0.6/ Υ.Κ.Δ 0.3 ελώ ν θίλδπλνο
θακέλεο έθηαζεο είλαη ρακειόο πςειόο ή έρνπκε αθξαίεο ηηκέο. Δίλαη γεγνλόο όηη 1
δαζαξρείν είρε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Μ.Κ.Δ 0.8 / Υ.Κ.Δ 0.4,/ Μ.Κ.Δ 0.6
/Υ.Κ.Δ 0.3, / Μ.Κ.Δ 0.6 /Υ.Κ.Δ 0.5 2 δαζαξρεία κε Μ.Κ.Δ 0.8 / Υ.Κ.Δ 0.4 1
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δαζαξρείν Μ.Κ.Δ 0.6 /Υ.Κ.Δ 0.3 θαη Υ.Κ.Δ 1 / Μ.Κ.Δ 0.2 θαη 1 δαζαξρείν Υ.Κ.Δ 1
/ Μ.Κ.Δ 0.2.
Δμήληα έλα (61) δαζαξρεία παξνπζηάδνπλ Μ.ΓΚΔΞ 1 δαζαξρείν Μ.ΓΚΔΞ θαη
Υ.ΓΚΔΞ θαη 1 δαζαξρείν Υ.ΓΚΔΞ. ηα πεξηζζόηεξα δαζαξρεία πνπ παξνπζίαζαλ
αζηνρία ν ΓΚΔΞ πξνεξρόηαλ από κεζαίαο έληαζεο αλέκνπ θαη θιίζεο 50,5% θαη
70,5% θαη ηζρπξνύ αλέκνπ θαη θιίζε (10%, 30.5%, 50.5%). Οπόηε κεζαίνο θαη
ηζρπξόο άλεκνο έδσζε ππξθαγηέο ρακεινύ πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη
αθξαίεο ηηκέο ελώ ε θιίζε θπκαίλεηαη από (10%-70,5%).
Α. Λόγνη πνπ ν ΓΚΑΝ ή ν ΓΚΔΞ δε θαζνξίδεη ηελ θακέλε έθηαζε






Λόγσ αιιαγήο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ θαη έληαζεο ηνπ από ηελ έλαξμε ηεο
ππξθαγηάο κέρξη ηελ θαηάζβεζε ηεο
Έγθαηξε θαηάζβεζε ππξθαγηάο άκεζε επέκβαζε ππξνζβεζηηθήο
Αιιαγή ησλ αηκνζθαηξηθώλ ζπλζεθώλ αύμεζε ή κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο
πγξαζίαο.
Μηθξή ή κεδεληθή πνζόηεηα θαηγόκελεο ύιεο θαηά ηελ πνξεία ηεο θσηηάο.
Διεγρόκελε θσηηά

Β. Γαζαξρεία αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα κε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο - θηλδύλνπ αλάθιεμεο θαη εμάπισζεο
Β1. Κξήηε
Γηα ηα δαζαξρεία ηεο Κξήηεο πξώην κε ηηο πεξηζζόηεξεο αθξαίεο πςειέο θαη κεζαίεο
ηηκέο ΓΚΚΑ είλαη ηα Υαληά. Απηό δηθαηνινγείηαη κηαο θαη ηα Υαληά είλαη πξώηα κε
ηηο πεξηζζόηεξεο ηηκέο κεζαίνπ θαη πςεινύ ΓΚΑΝ θαη ΓΚΔΞ.
Β2. Νεζηά Ηνλίνπ Πειάγνπο
Η Κεθαινληά είλαη ην δαζαξρείν κε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ θαη κε
ηηο πεξηζζόηεξεο Μ.ΓΚΑΝ θαη Μ.ΓΚΔΞ γη απηό είλαη άιισζηε θαη ην δαζαξρείν κε
ηηο πεξηζζόηεξεο αθξαίεο ηηκέο θαη πςεινύ θαη κεζαίνπ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο.
Η Κέξθπξα είρε ηηο πεξηζζόηεξεο ηηκέο Τ.ΓΚΔΞ.
Β3. Σα δαζαξρεία ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο



Η Υίνο είρε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ θαη Τ.ΓΚΔΞ θαη ήηαλ ην
δαζαξρείν κε ηηο πεξηζζόηεξεο αθξαίεο ηηκέο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο κεζαίαο θαη πςειήο θακέλεο έθηαζεο.
Η άκνο είρε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ θαη Τ.ΓΚΑΝ είρε 5
αθξαίεο ηηκέο 7 πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 3 κεζαίνπ θηλδύλνπ
θακέλεο έθηαζεο.

Β4. Σα δαζαξρεία ηεο Πεινπνλλήζνπ




Οη Μνιάνη είραλ ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ γη απηό είραλ 9
αθξαίεο ηηκέο 3 πεξηπηώζεηο πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 12
πεξηπηώζεηο κεζαίνπ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο.
Ο Πύξγνο κε 47 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ απέδσζε 6 αθξαίεο ηηκέο 3
πεξηπηώζεηο πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 10 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ
θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο.
Η Πάηξα κε 148 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ, 215 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ, 16
πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ θαη 29 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ. απέδσζε 8 αθξαίεο ηηκέο
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8 πεξηπηώζεηο πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 14 πεξηπηώζεηο
κεζαίνπ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο .
Η Οιπκπία κε 248 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ απέδσζε 5 αθξαίεο ηηκέο, 4
πεξηπηώζεηο πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 11 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ
θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο.
Η Καιακάηα θαη ε Σξίπνιε ηα δαζαξρεία κε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
αθξαίσλ ηηκώλ.
Η Καιακάηα απέδσζε 135 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ, 142 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ,
4 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ θαη 4 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ.
Η Σξίπνιε απέδσζε 147 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ, 165 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ
θαη 20 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ
Σν Γύζεην κε 23 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο 41
πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ θαη 116 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ 0 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ
θαη 17 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ .

Β5. Σα δαζαξρεία ηεο ηεξεάο Διιάδαο







Ο Πεηξαηάο είρε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ κε 3 αθξαίεο ηηκέο 2
πεξηπηώζεηο πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 3 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ
θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο.
Η Ακθηινρία είρε ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ κε 8 αθξαίεο ηηκέο 4
πεξηπηώζεηο πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο θαη 14 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ θηλδύλνπ
θακέλεο έθηαζεο.
Η Λακία 178 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ κε 2 αθξαίεο ηηκέο 8 πεξηπηώζεηο πςεινύ
θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 27 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ θηλδύλνπ θακέλεο
έθηαζεο.
Σν Μεζνιόγγη 168 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ κε 6 αθξαίεο 4 πεξηπηώζεηο πςεινύ
θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 13 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ θηλδύλνπ θακέλεο
έθηαζεο.
Η Υαιθίδα θαη ε Κύκε είραλ ηηο πεξηζζόηεξεο αθξαίεο ηηκέο. Η Υαιθίδα είρε
121 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ 113 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ 9 Τ.ΓΚΑΝ θαη 13
πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ .
Η Κύκε κε 11 αθξαίεο ηηκέο θαη 10 πςειέο ηηκέο θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο
είρε 31 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ, 130 Μ.ΓΚΔΞ, 3 Τ.ΓΚΑΝ θαη 13 Τ.ΓΚΔΞ.

Β6. Σα δαζαξρεία ηεο Υαιθηδηθήο




Ο Πνιύγπξνο είρε 2 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΑΝ 3 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ 39
πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΔΞ θαη 3 αθξαίεο ηηκέο.
Ο Λαγθαδάο κε 45 πεξηπηώζεηο Μ.ΓΚΑΝ απέδσζε 3 αθξαίεο 4 πεξηπηώζεηο
πςεινύ θηλδύλνπ θακέλεο έθηαζεο θαη 12 πεξηπηώζεηο κεζαίνπ θηλδύλνπ
θακέλεο έθηαζεο .
Η Αξλαία θαη ε Καζζάλδξα κε 3 πεξηπηώζεηο Τ.ΓΚΔΞ.
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Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β. ΕΒΡΟΥ
Στεφανία Αραμπατζή και Παρασκευή Καρανικόλα

Περίληψη
Σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή της εντομοπανίδας στα φύλλα της
λεύκης και παράλληλα η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη βιολογία και την
οικολογία των εντόμων αυτών. Καταγράφηκαν 22 είδη εντόμων. Μεγάλους
πληθυσμούς στη φυτεία της λεύκης ανέπτυξαν τα παρακάτω έντομα: Cantharis
cryptica, Graphosoma lineatum, Nezara viridula, Raphigaster nebuloza, Eurydema
ventralis, Adalia bipunctata, Coccinella septempuctata, Harmonia axyridis, Halyzia
sedecimguttata. Τα πιο επιβλαβή για τα φύλλα ήταν τα εξής: Lymantria dispar,
Clepsis senecionana, Anomala vitis, Aphrophora alni, Myzus persicae, Stephanitis
pyri, Monosteira unicostata, Anomala vitis, Aphrophora alni, Myzus persicae,
Monosteira unicostata. Άλλα είδη εντόμων που βρέθηκαν σε μικρή όμως συχνότητα
(από 5 άτομα και κάτω) ήταν: Ephestia kuehniella, Phragmatobia fuliginosa,
Chrysoperla carnea ,Calosoma sycophanta.
Λέξεις κλειδιά: Εντομοπανίδα, Β. Έβρος, βιολογία και οικολογία των εντόμων,
φυτείες
Εισαγωγή
Η λεύκη είναι ένα δασοπονικό είδος που καλλιεργείται σε εδάφη με υγρασία για την
παραγωγή ξύλου (Αθανασιάδης 1986, Engindeniz 2003). Υπάρχουν πλήθος εργασιών
στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη (Majerus & Williams 1989, Francis et al 2000,
Young 2002, Brown et al 2006, Endrestol 2008, Pavlovcic 2008, Ziemnicka 2008)
όσο και στη Μεσόγειο που καταγράφουν τα έντομα που ζουν στα φύλλα της λεύκης
(Drea & Fuester 1979, Tsankov & Georgiev 1991, Lucas et al 1997, Georgiev &
Beshkov 2000, Burgio et al 2004, Kanat & Toprak 2005). Στην Ελλάδα υπάρχουν
σχετικά λίγες εργασίες που αναφέρονται σε κάποια από τα έντομα που προσβάλλουν
το δασοπονικό αυτό είδος (Santas1984, Avtzis 1990, Καιλίδης 2000, Margaritopoulos
et al 2000, Καιλίδης 2004, Μαρκάλας 2010).
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής την άνοιξη και το καλοκαίρι του έτους 2010 και του
2011, καταγράφηκαν και μελετήθηκαν 22 είδη εντόμων, τα οποία προσβάλλουν ή
κυνηγούν άλλα έντομα ή ζουν πάνω στα φύλλα της λεύκης. Σκοπός της παρούσας
εργασίας ήταν η καταγραφή της εντομοπανίδας στα φύλλα της λεύκης στην περιοχή
του Β. Έβρου και παράλληλα η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη βιολογία και την
οικολογία των εντόμων αυτών.
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Περιοχή έρευνας
Η περιοχή έρευνας βρίσκεται σε υψόμετρο 30μ, χωρίς κλίση. Τα μελετούμενα
αγροτεμάχια βρίσκονται σε πεδινή περιοχή. Δεν υπάρχουν βαθιές και απότομες
χαραδρώσεις. Πηγές δεν υπάρχουν, ενώ ορισμένα ρέματα διασχίζουν την περιοχή και
η ροή τους διακόπτεται κατά τους θερινούς μήνες.
Δασοπονικό είδος της περιοχής μελέτης
Οι Λεύκες (Populus sp.) είναι είδη που αναπτύσσονται σε μέτριες κλιματολογικές
συνθήκες. Χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη, υψηλή παραγωγικότητα και την
ικανότητα να αναπαράγονται εύκολα. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικά είδη για
γρήγορη παραγωγή ξύλου (Georgiev & Beshkov 2000). Η Λεύκη, ειδικότερα, είναι
ένα διαδεδομένο δασικό είδος μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής
σημασίας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Είναι δασικό είδος με μεγάλη
οικονομική και περιβαλλοντική αξία για πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.
Προσαρμόζεται εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και εδαφολογικών συνθηκών.
Είναι εύκολο να καλλιεργηθεί και αποτελεί σημαντικό στοιχείο των γεωργικών και
δασοκομικών συστημάτων (Αrabatzis 2008).
Ο κλώνος που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η Λεύκη Ι-214 και
επιλέχθηκε σύμφωνα με τις κλιματολογικές και οικολογικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή. Εμφανίζει καλή προσαρμογή στο περιβάλλον της περιοχής,
ενώ η εγκατάσταση και ο χειρισμός της δεν είναι δύσκολος και δαπανηρός. Έχει
προέλευση από την Ιταλία και είναι υβρίδιο από φυσική διασταύρωση Populus
deltoids x Populus nigra.
Ο κλώνος Ι-214, είναι ο κλώνος που κατ’ εξοχήν καλλιεργείται στη Β. Ελλάδα, γιατί
σε μικρούς περίτροπους χρόνους δίνει το μεγαλύτερο ξυλώδη όγκο σχετικά με άλλους
χρησιμοποιούμενους, χωρίς να υπολείπεται σε ποιότητα και σε ποσοστό ξύλου
εκτύλιξης και πριστού (Σπανός 2006).
Η Λεύκη «Ι – 214» χρησιμοποιήθηκε και στα 24,375 στρέμματα της υπό δάσωση
έκτασης.
Για την Λεύκη Ι - 214 επιλέχθηκε φυτευτικός σύνδεσμος 4,70 - 5,30 Χ 4,70 - 5,30 και
40 φυτάρια ανά στρέμμα. Συνολικά δηλαδή τα 24,375 στρέμματα περιελάμβαναν
975 δένδρα λεύκης Ι - 214.
Υλικά και μέθοδοι
Συλλογή και εκτροφή των εντόμων
Τα έντομα που μελετήθηκαν συλλέχθηκαν από φυτεία Λεύκης η οποία βρίσκεται έξω
από την πόλη της Ορεστιάδας στην περιοχή του Δημοτικού διαμερίσματος Σαγήνης.
Η συλλογή έγινε από τις αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, δύο φορές την
εβδομάδα.
Έτσι λοιπόν, σε στάσεις που γίνονταν κάθε πέμπτο δέντρο κόβονταν, με τη βοήθεια
ψαλιδιού με κοντάρι, κλαδιά περίπου 1,50m μήκους. Κάθε φορά ακολουθούνταν
συγκεκριμένη πορεία με ταυτόχρονο έλεγχο και συλλογή των υπαρχόντων εντόμων
στο φύλλωμα των δέντρων.
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Το υλικό που συλλέγονταν, μεταφέρονταν στο εργαστήριο εντομολογίας του
Πανεπιστημίου, όπου γίνονταν η διαλογή κατά είδος εντόμου. Ακολουθούσε η
αναγνώριση αυτών με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια γίνονταν εκτροφή των προνυμφών με φύλλα Λεύκης από τις φυτείες
που πάρθηκαν τα δείγματα. Όσα έντομα βρίσκονταν στο στάδιο της προνύμφης
τοποθετούνταν σε γυάλινα κυκλικά δοχεία (petri), διαμέτρου 20cm και ύψους 5cm.
Γίνονταν καθημερινός έλεγχος με ταυτόχρονη αλλαγή της τροφής, μέχρι την
νύμφωση και πτήση των εντόμων.
Αποτελέσματα
Στα φύλλα της λεύκης καταγράφηκαν πλήθος εντόμων τα οποία είτε είναι φυλλοφάγα
και μυζητικά των φύλλων και είτε προκαλούν ζημιές στα φύλλα είτε προκαλούν
πρόωρη φυλλόπτωση και μείωση της αύξησης των δένδρων, είτε χρησιμοποιούν τα
φύλλα της λεύκης για κατοικία, απόκρυψη κ.λπ. Στους παρακάτω πίνακες
καταγράφονται τα είδη που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας.
Όσον αφορά τα φυλλοφάγα έντομα συγκρίνοντας το έτος 2010 και 2011
παρατηρούμε μεγάλες διαφορές στη συχνότητα κάποιων φυλλοφάγων και μικρές ή
σχεδόν μηδαμινές διαφορές σε άλλα.
Πιο συγκεκριμένα, για το φυλλοφάγο έντομο L. dispar, το έτος 2010 παρατηρήθηκε
μεγαλύτερη συχνότητα από το 2011. Το ίδιο βέβαια φαινόμενο παρατηρήθηκε και για
το επίσης φυλλοφάγο είδος Leucoma salicis.
Για το έντομο Acronicta megacephala δεν υπάρχει εμφανής διαφορά στη συχνότητα
του συγκρίνοντας τα δύο έτη γιατί ο πληθυσμός του είχε το ίδιο ποσοστό.
Παρατηρώντας το διάγραμμα για το φυλλοφάγο έντομο Clepsis senecionana
παρατηρούμε ότι το έτος 2010 η συχνότητα του ήταν αρκετά μεγαλύτερη σε
σύγκριση με το 2011.
Το φυλλοφάγο έντομο Anomala vitis, ένα από τα πιο συχνά έντομα που
παρατηρήθηκαν στη περιοχή μελέτης, είχε μεγάλη συχνότητα το έτος 2010 αλλά το
έτος 2011 η συχνότητα του αυξήθηκε ακόμα περισσότερο.
Ένα έντομο το οποίο παρατηρήθηκε μόνο το έτος 2010 και το έτος 2011 δεν το
συναντήσαμε πουθενά είναι το είδος Ephestia kuehniella το οποίο είχε πολύ μικρή
συχνότητα. Η συχνότητα ήταν πολύ μικρή και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η
ύπαρξη τους στη φυτεία της λεύκης ήταν τυχαία.
Τέλος, για το έντομο Aphrophora alni, το οποίο είναι επίσης ένα από τα πιο
σημαντικά φυλλοφάγα έντομα που βρέθηκαν στη φυτεία κατά τη δειγματοληψία
παρατηρούμε ότι και τα δύο έτη η παρουσία του ήταν αρκετά μεγάλη. Η συχνότητα
του όμως το έτος 2011 σχεδόν διπλασιάστηκε απ’ ότι φαίνεται και στο διάγραμμα.
Παρατηρώντας το διάγραμμα με τα μυζητικά έντομα των φύλλων της λεύκης
αντιλαμβανόμαστε ότι και τα τρία είδη εντόμων είχαν έντονη προσβολή στα φύλλα.
Η αφίδα Myzus persicae είχε μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι του 2010 όμως το
2011 η συχνότητα της αφίδας αυτής αυξήθηκε σημαντικά.
Το φαινόμενο αυτό επίσης παρατηρήθηκε και για το έντομο Stephanitis pyri που είχε
σημαντική παρουσία το 2010 αλλά το 2011 η συχνότητα του αυξήθηκε κατά πολύ.

35

Για το είδος Monosteira unicostata δεν συμβαίνει το ίδιο καθώς το έντομο
συναντήθηκε σε μεγάλη αφθονία μόνο το έτος 2011.
Πίνακας 1 Είδη που βρέθηκαν στα φύλλα της λεύκης στην περιοχή του Β. Έβρου για
τα έτη 2010-2011
Πληθυσμός

Φυλλοφάγα έντομα

Συνολικά

2010

2011

Lymantria dispar

10

6

4

Leucoma salicis

8

5

3

Acronicta megacephala

12

6

6

Clepsis senecionana

25

17

11

Anomala vitis

36

16

20

Ephestia kuehniella

2

2

-

Aphrophora alni

30

11

19

Συνολικά

2010

2011

Myzus persicae

93

36

57

Stephanitis pyri

80

25

55

Monosteira unicostata

55

-

55

Συνολικά

2010

2011

Adalia bipunctata

15

7

8

Coccinella septempuctata

27

12

15

Harmonia axyridis

16

4

12

Halyzia sedecimguttata

6

2

4

Chrysoperla carnea

5

2

3

Pristiphora conjugata

13

13

-

Cantharis cryptica

25

13

12

Συνολικά

2010

2011

Graphosoma lineatum

13

4

9

Nezara viridula

28

11

17

Raphigaster nebuloza

25

12

13

Eurydema ventralis

14

7

7

Calosoma sycophanta

4

2

2

Μυζητικά των φύλλων

Αρπακτικά και παράσιτα
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Σχήμα 1. Διάγραμμα συχνότητας των Φυλλοφάγων εντόμων λεύκης για τα έτη 2010
και 2011
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Σχήμα 2. Διάγραμμα συχνότητας των μυζητικών εντόμων των φύλλων για το έτος
2010 και 2011
Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, συναντήθηκαν πολλών είδών αρπακτικά
έντομα. Άλλα σε μικρότερο πληθυσμό άλλα σε μεγαλύτερο. Ένα από τα πιο συχνά
αρπακτικά έντομα ήταν το είδος Adalia bipunctata το οποίο και το έτος 2010 και το
2011 ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο με μια μικρή αύξηση το 2011. Μεγάλη
συχνότητα πληθυσμού παρουσίασε το Coccinella septempuctata, το οποίο και το
2010 και το 2011 κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με μια μικρή σχετικά αύξηση το 2011.
Το αρπακτικό Harmonia axyridis είχε μεγάλη διαφορά στην πυκνότητα του
πληθυσμού του τα δύο έτη μελέτης. Το 1ο έτος δειγματοληψίας βρέθηκε σε μικρό
ποσοστό και το 2ο έτος δειγματοληψίας το ποσοστό αυξήθηκε πολύ, σχεδόν
τριπλασιάστηκε. Άλλο ένα αρπακτικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της
δειγματοληψίας αλλά με μικρή συχνότητα ήταν το Halyzia sedecimguttata το οποίο
το 2010 βρέθηκε σε μικρό ποσοστό και το 2011 το ποσοστό αυξήθηκε, σχεδόν
διπλασιάστηκε. Ένα διαφορετικό αρπακτικό το οποίο δεν ανήκει στην οικογένεια των
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Cocinelidae όπως τα παραπάνω αρπακτικά είναι το Crysoperla carnea, του οποίου ο
πληθυσμός ήταν σχετικά μικρός το έτος 2010 και το 2011 αυξήθηκε με μικρή
διαφορά.
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Σχήμα 3. Συγκριτικό Διάγραμμα συχνότητας των αρπακτικών και των παράσιτων για
το έτος 2010 και 2011

Calosoma sycophanta

Eurydema ventralis

2010
Raphigaster nebuloza

2011
Συνολικά

Nezara viridula

Graphosoma lineatum

0

5

10

15

20

25

30

Σχήμα 4. Συγκριτικό Διάγραμμα συχνότητας των εποχικών εντόμων για το έτος 2010
και 2011
Άλλο ένα έντομο το οποίο παρουσίασε ενδιαφέρον είναι το είδος Pristiphora
conjugata γιατί δεν συναντήθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας το
2010 αλλά το 2011 ο πληθυσμός του ήταν πολύ μεγάλος.
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Τέλος, το φυλλοφάγο έντομο Cantharis cryptica ήταν επίσης ένα από τα έντομα που
συναντήθηκαν πολύ συχνά κατά τη δειγματοληψία. Πιο συγκεκριμένα όπως
παρατηρείται και στο διάγραμμα και τα δύο έτη η συχνότητα του ήταν αρκετά μεγάλη
και μόνο λίγα περισσότερα άτομα συγκεντρώθηκαν το έτος 2010 συγκριτικά με το
2011.
Κατά τη διάρκεια της δειματοληψίας στην φυτεία λεύκης βρέθηκαν αρκετά εποχικά
έντομα τα οποία βρέθηκαν τυχαία εκεί. Ωστόσο, τα έντομα αυτά δεν είναι καθόλου
αδιάφορα γιατί βρέθηκαν σε μεγάλη συχνότητα. Τα περισσότερα από αυτά είναι
έντομα της οικογένειας Pentantomidae.
Πιο συγκεκριμένα, το έντομο με την έντονη διχρωμία (κοκκινο-μαύρο) Graphosoma
lineatum συναντήθηκε το έτος 2010 λίγες φορές αλλά το έτος 2011 η συχνότητα του
σχεδόν διπλασιάστηκε.
Το πράσινο έντομο της οικογένειας Pentatomidae συναντήθηκε σε μεγάλο βαθμό το
έτος 2010 και το 2011 ακόμα περισσότερο. Επίσης, ο πληθυσμός του εντόμου
Raphigaster nebuloza και τις δύο χρονιές ήταν πολύ υψηλός.
Αντίθετα, ο πληθυσμός του εντόμου Eurydema ventralis όπως φαίνεται βρισκόταν
στο ίδιο επίπεδο και το έτος 2010 και το 2011. Τέλος, το ίδιο συνέβη και με το έντομο
Calosoma sycophanta το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο κυνηγός των λεπιδόπτερων και
του L.dispar κυρίως. Ο πληθυσμός του είδους βρέθηκε στη φυτεία στα ίδια επίπεδα
και τα δύο έτη αλλά δεν το συναντήσαμε σε μεγάλη συχνότητα γιατί είναι έντομο
εδάφους και δεν δόθηκε μεγάλη σημασία.
Γενικότερα, οι επιπτώσεις στα φύλλα των δένδρων της λεύκης, στη φυτεία που έγινε
η δειγματοληψία ήταν σοβαρή και με την προσβολή των φύλλων της λεύκης
ακολούθησε φυλλόπτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αύξησης των
δέντρων και την μείωση του ξυλαποθέματος του λευκώνα. Δηλαδή το χάσιμο
χρημάτων για τον επενδυτή της φυτείας.
Συμπεράσματα
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής την άνοιξη και το καλοκαίρι 2010 και του 2011,
καταγράφηκαν και μελετήθηκαν 23 είδη εντόμων, τα οποία προσβάλλουν ή
κυνηγούν άλλα έντομα ή ζουν πάνω στα φύλλα της Λεύκης.
Οι πολυπληθέστερες από τις οικογένειες που μελετήθηκαν είναι οι: Lymantriidae,
Noctuidae, Tortricidae, Pentatomidae, Coccinelidae, Tingidae, Aphididae.
Τα πιο επιβλαβή από τα είδη που μελετήσαμε ήταν: Lymantria dispar, Clepsis
senecionana, Anomala vitis, Aphrophora alni, Myzus persicae, Stephanitis pyri,
Monosteira unicostata, Anomala vitis, Aphrophora alni, Myzus persicae, Stephanitis
pyri, Monosteira unicostata.
Εκτός από τα ανωτέρω είδη, ανέπτυξαν μεγάλους πληθυσμούς στη φυτεία της Λεύκης
και τα παρακάτω: Cantharis cryptica, Graphosoma lineatum, Nezara viridula,
Raphigaster nebuloza, Eurydema ventralis, Adalia bipunctata, Coccinella
septempuctata, Harmonia axyridis, Halyzia sedecimguttata, Epilachna varivestris.
Οι προσβολές στα φύλλα της και η επακόλουθη φυλλόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την
απώλεια της αύξησης των δένδρων που αποτελεί ζημιά για τον επενδυτή της φυτείας.
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Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή: Θεσξία θαη Πξάμε
Τόκνο πξνο Τηκήλ ηνπ Αιθηβηάδε Γεξβηηζηώηε, ζει. 42 - 55

Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ
Ω ΜΔΘΟΡΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΑΘΗΗ:
ΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Μαξία Γαζθνιηά

Πεξίιεςε
Η ζέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην παξφλ άξζξν ζπληάζζεηαη κε κηα πξφηαζε γηα
δηαρείξηζε ηεο ακθηιεγφκελεο θχζεο ηεο «αεηθνξίαο», πνπ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε
πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο, ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ
αλαδήηεζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο εμέιημήο ηνπο. Η αεηθνξία πξνζεγγίδεηαη σο
«κεζνξηαθφ αληηθείκελν» (boundary object), σο λνεηηθή θαηαζθεπή δειαδή, πνπ
ράξε ζηελ πιαζηηθφηεηα ηεο θχζεο ηεο, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ
ακθηζβήηεζε, ηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε, θαη κέζσ απηψλ, ηελ
θαηαλφεζε θαη ηε κάζεζε. Σην πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζρεδηάζηεθε κηα
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κε
ςεθηαθά παηγλίδηα. Σηελ παξέκβαζε απηή αμηνπνηήζεθαλ σο «κεζνξηαθά
αληηθείκελα» φρη κφλν ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο αιιά θαη ηα παηγλίδηα πνπ ζρεδίαζαλ νη
καζεηέο κε ζέκα ηελ αεηθφξν πφιε. Αλαιχεηαη θαη ζπδεηείηαη ε εμέιημε ηεο
αληίιεςεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ
ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ελεπιάθεζαλ, θαη εμεηάδεηαη ε ζπλνιηθή παηδαγσγηθή
αμία ηεο παξέκβαζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθνξία, αεηθφξνο πφιε, εθπαίδεπζε, κάζεζε βαζηζκέλε ζε
ςεθηαθά παηγλίδηα, κεζνξηαθά αληηθείκελα
Πξνζεγγίδνληαο ηελ ακθηιεγόκελε θύζε ηεο «αεηθνξίαο»
Αλάκεζα ζηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζην δεκφζην θαη
επηζηεκνληθφ ιφγν, ηα πεδία πεξηβαιινληηθήο δηεθδίθεζεο θαη ηελ επίζεκε
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη ζίγνπξα εθείλε ηεο «αεηθνξίαο». Παξά ηελ επξεία
ρξήζε ηνπ φξνπ, φκσο, δηαπηζηψλεηαη απνπζία γεληθεπκέλεο ζπλαίλεζεο σο πξνο ην
αθξηβέο πεξηερφκελφ ηνπ θαη δπζθνιία απνδνρήο ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ζεψξεζεο ζε
ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θαη ηηο πξαθηηθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο πινπνηείηαη
(Jacobs 1999, Torgenson 1995). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη ν David Orr (1992),
ε «αεηθνξία» σο έλλνηα πηζαλφλ θαη λα εγείξεη πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα απ’ φζα
ηειηθά πεηπραίλεη λα απαληήζεη ζε ζρέζε κε ην «ηη είλαη αεηθφξν» θαη «γηα πνηνλ».
Καη απηφ γηαηί θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ ζήκεξα σο «αεηθφξν», αχξην κπνξεί λα
απνδεηρζεί «κε-αεηθφξν» (Wals 2010), ελψ γεληθφηεξα ε αληίιεςή καο γηα ηελ
αεηθνξία θαίλεηαη φηη πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ην
θνηλσληθφ, ην πνιηηηζκηθφ θαη ην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν
ηνπνζεηείηαη (Φινγαΐηε & Γαζθνιηά 2004, Daskolia & Kynigos 2012).
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Αξθεηνί είλαη νη εθπξφζσπνη ηνπ ρψξνπ πνπ ζεσξνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ απνπζία
θνηλήο λνεκαηνδφηεζεο απέλαληη ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ελψ δελ ιείπνπλ θαη
εθείλνη πνπ επηζεκαίλνπλ ηνλ θίλδπλν λα ρξεζηκνπνηείηαη ε «αεηθνξία» σο ηέρλαζκα,
γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ θαηά βάζε κε-αεηθνξηθά ζπκθέξνληα
θαη επηδηψμεηο (Richardson 1997). Κάπνηνη άιινη, πάιη, ππνζηεξίδνπλ φηη ηφζν ε
ελλνηνινγηθή αζάθεηα φζν θαη ε πιεζψξα ζεσξεηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ
πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην δεκφζην θαη επηζηεκνληθφ ιφγν θαη ζηηο
πνιηηηθέο γηα ηελ αεηθνξία δελ ζπληζηνχλ παξά εγγελή ραξαθηεξηζηηθά κηαο
εμαηξεηηθά ζχλζεηεο θαη πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο (Redclift 1994, Jacobs 1995).
Σχκθσλα κε ηνλ Connelly (2007) ηξεηο είλαη νη θπξίαξρεο ηάζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ε βηβιηνγξαθία παίξλεη ζέζε απέλαληη ζηελ θαηά γεληθή νκνινγία αζαθή θαη
ακθηιεγφκελε θχζε ηεο αεηθνξίαο. Η πξψηε ηάζε απιά αγλνεί φιεο ηηο «δπζθνιίεο»
θνηλήο λνεκαηνδφηεζήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεη ηελ έλλνηα σο κεπξνβιεκαηηθή επί ηεο αξρήο, αλ θαη δχζθνιε λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε. Η δεχηεξε
αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ακθηζεκηψλ ζηε ζεψξεζε ηεο έλλνηαο, επηδηψθεη φκσο ηελ
παξάθακςή ηνπο επηιέγνληαο θαη πξνβάιινληαο κηα επηζπκεηή εξκελεία απφ έλα
θάζκα δπλαηψλ εξκελεηψλ πνπ εθθξάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (θαη ζπλδένληαη θαηά
θχξην ιφγν κε ηνλ νξηζκφ Brundtland), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα
εζσηεξηθά ινγηθή πξφηαζε πεξηγξαθήο ηεο αεηθνξίαο. Η ηξίηε ηάζε εθθξάδεηαη κέζα
απφ ηελ πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί απηή θαζεαπηή ε ακθηιεγφκελε θχζε ηεο έλλνηαο,
κε ηελ θαηαζθεπή ηππνινγηψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο, κε βάζε βεβαίσο έλαλ θαη κνλαδηθφ αλαιπηηθφ άμνλα θάζε θνξά.
Ο Connelly (2007) πξνρσξά θαη πξνηείλεη θαη έλαλ ηέηαξην ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο
λνεκαηηθά επξείαο θαη ακθηιεγφκελεο θχζεο ηεο αεηθνξίαο. Σε απηή θεληξηθφ ξφιν
έρεη ε λνκηκνπνίεζε ηεο «πνιιαπιφηεηαο ησλ αεηθνξηψλ» θαη ε «ραξηνγξάθεζε»
ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο θαζεκία απφ απηέο εμειίζζεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή
απφ φζνπο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ δηαηππψλεη, δελ έρεη
λφεκα λα επηδηψθνπκε λα ζπκκνξθψζνπκε ηελ αληίιεςή καο πεξί αεηθνξίαο κε
θάπνηα δεζπφδνπζα (πνιηηηθά νξζή) ζεψξεζή ηεο ή θαλνληζηηθά λα αμηνινγνχκε
θάζε εξκελεία ηεο έλλνηαο κε βάζε ην θαηά πφζν εθθξάδεη ή πξνσζεί ηελ θπξίαξρε
ζεψξεζε. Σηελ νπζία ν Connelly ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε ηνπ Jacobs (1995,
1999), φηη ε αεηθνξία δελ είλαη κφλν ακθηιεγφκελε έλλνηα, αιιά φηη είλαη ε ίδηα ε
έλλνηα ηεο αεηθνξίαο πνπ εκπεξηέρεη θαη πξνθαιεί ηελ ακθηζβήηεζε. Αληίζηνηρα κε
άιινπο φξνπο, φπσο απηφλ ηεο «δεκνθξαηίαο», ε αεηθνξία δηαζέηεη έλα βαζηθφ
λνεκαηηθφ θέληξν, επξέσο απνδεθηφ αιιά θαη αξθνχλησο αφξηζην, πνπ επηηξέπεη θαη
θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ σο πξνο ην λφεκά ηεο θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε, αλάινγα κε ηε ζθνπηά (επηζηεκνληθή, ηδενινγηθή ή άιιε)
απηνχ πνπ ηελ νξίδεη. Ννκηκνπνηείηαη, δειαδή, ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο,
ελαιιαθηηθψλ θαη αθφκα θαη αληηηηζέκελσλ εξκελεηψλ γηα ηελ έλλνηα, θαη άξα είλαη
εγγελψο ζπκβαηή κε απηή ε πνιπθσλία, ε αληηπαξάζεζε απφςεσλ θαη ν δηάινγνο
γχξσ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ηε λνεκαηνδνηνχλ.
Η ηειεπηαία πξφηαζε ζεψξεζεο ηεο ακθηιεγφκελεο θχζεο ηεο αεηθνξίαο ηελ
αλαδεηθλχεη θαη επαλεηζάγεη ζην δηάινγν σο «κεζνξηαθό αληηθείκελν» (boundary
object) (Daskolia & Kynigos 2012, Brand & Jax 2007). Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο
εηζήρζε γηα λα πεξηγξάςεη λνεηηθέο (θαη άιιεο) θαηαζθεπέο πνπ είλαη απφ ηε θχζε
ηνπο αξθεηά «εχπιαζηεο», ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εξκελεία θαη ε ρξήζε ηνπο απφ
δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θνηλφηεηεο κε ηξφπνπο πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ηηο ίδηεο, θαη
απφ ηελ άιιε αξθεηά «ζπκπαγείο», ψζηε λα εκθαλίδνπλ κηα θνηλή ηαπηφηεηα
αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θνηλφηεηεο (Star & Griesemer 1989, Healy &
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Kynigos 2010). Η έλλνηα ηεο αεηθνξίαο δηαζέηεη απφ ηε θχζε ηεο αξθεηή
«πιαζηηθφηεηα» ψζηε λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε «δηαθνξεηηθά
νξηνζεηεκέλνπο θφζκνπο», θαη πξνζθέξεηαη ηαπηφρξνλα γηα λα ελεξγνπνηήζεη ή/θαη
γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία πέξα απφ ηα φξηα ησλ θφζκσλ απηψλ. Σχκθσλα
κε ηνπο Akkerman & Bakker (2011), ηα «φξηα» ηίζεληαη απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη νδεγνχλ άηνκα θαη νκάδεο ζε ξήμεηο
ζηε δξάζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, «αληηθείκελα», φπσο ε
αεηθνξία, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλακηθή λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επηθνηλσληαθά κέζα θαη
εξγαιεία θαη λα πξνθαιέζνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ην «πέξαζκα ησλ ζπλφξσλ» (boundary
crossing), ελεξγνπνηψληαο ηελ ακθηζβήηεζε, ηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη ηε
δηαπξαγκάηεπζε, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή αληαιιαγή θαη
θαηαλφεζε, φπσο θαη ηε ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο (Cash et al. 2003). Μέζα απφ
ηελ νπηηθή απηή, έλλνηεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «κεζνξηαθνχ αληηθεηκέλνπ» είλαη
πνιπδχλακεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε.
Η αεηθνξία σο «κεζνξηαθό αληηθείκελν»: κηα λέα παηδαγσγηθή πξόθιεζε;
Τφζν ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο φζν θαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηή
αλαγλσξίδνληαη αλάκεζα ζηα ζχγρξνλα ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ κε ηα νπνία είλαη
αλάγθε λα έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο, σο
πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηιακβάλνληαη ηελ
πνιππινθφηεηα θαη αιιειεμάξηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζηνλ θφζκν κε βάζε «ην φξακα ηεο αεηθνξίαο» (Scott &
Gough 2004, Jensen & Schnack 1997). Πψο πξνζδηνξίδεηαη, φκσο, ην φξακα απηφ;
Η απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην πιαίζην ηεο
πξνζέγγηζεο γηα ηελ αεηθνξία πνπ απνδέρεηαη φηη δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο
ηξφπνο εξκελείαο θαη ιεηηνπξγηθήο νξηνζέηεζήο ηεο, αιιά πεξηζζφηεξνη, θαη φηη ε
ίδηα ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο πξνζθέξεηαη σο πεδίν αλάδεημεο, ζπιινγηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηή. Με αληίζηνηρν ηξφπν πξνηείλεηαη θαη ε παηδαγσγηθή
αμηνπνίεζε ηεο αεηθνξίαο θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηή: κέζα απφ
δηδαθηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη παξεκβάζεηο πνπ ηεο απνδίδνπλ ξφιν «κεζνξηαθνχ
αληηθεηκέλνπ», κηαο «αλνηρηήο» λνεηηθήο θαηαζθεπήο δειαδή, πνπ επηηξέπεη ζε
εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλδηαιέγνληαη κέζσ απηήο θαη λα εμειίζζνπλ
ηε ζθέςε ηνπο, θαζψο εκπιέθνληαη ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζήο ηεο.
Γηα κηα ηέηνηνπ ηχπνπ κάζεζε, επηθεληξσκέλε ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο
ηεο αεηθνξίαο, νη Steiner & Posch (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα
απνκαθξπλζνχκε απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο θαη λα αλαδεηήζνπκε
λέεο κεζφδνπο, πνπ λα πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγηθή, ζπιινγηθή θαη απην-ξπζκηδφκελε,
κάζεζε, ζηελ νπνία ε αεηθνξία ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο «κεζνξηαθφ αληηθείκελν».
Σην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα
καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη επηρεηξεί λα εληάμεη ηε κάζεζε γηα ηελ αεηθνξία ζην πιαίζην
κηαο ηέηνηαο θαηλνηφκνπ παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ παηγληδηψλ σο καζεζηαθψλ εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ
(digital game-based learning) (Shaffer 2007, Gee 2003, Prensky 2001, Kirriemuir &
McFarlane 2004). Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο απηήο ζηεξίρζεθε ζηελ παξαδνρή
φηη ε κάζεζε κε ςεθηαθά παηγλίδηα απνηειεί έλα λέν αιιά αλεμεξεχλεην αθφκα
παηδαγσγηθφ «πεξηβάιινλ» ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε γηα ηελ αεηθνξία
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(Kynigos & Daskolia 2011). Τέινο, ε πξνηεηλφκελε παξέκβαζε πξνζεγγίδεη θαη
αμηνπνηεί δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά σο «κεζνξηαθά αληηθείκελα» φρη κφλν ηελ
αεηθνξία θαη ηα ζρεηηδφκελα κε απηή δεηήκαηα, αιιά θαη ηα παηγλίδηα ησλ καζεηψλ,
ηα νπνία νη καζεηέο εληάζζνπλ ιεηηνπξγηθά ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο
ςεθηαθψλ θαη ελλνηνινγηθψλ δνκεκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αεηθνξία.
Η εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε
Η εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε απφ κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΔξγΠΔ) θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δθπαηδεπηηθήο
Τερλνινγίαο (ΔΔΤ) ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζην
πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Metafora (http://www.metaforaproject.org). Υινπνηήζεθε ζην 2ν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Αζελψλ κε δηάξθεηα 3
κήλεο (αξρέο Μαξηίνπ κε κέζα Ινπλίνπ 2012). Πήξαλ κέξνο ζε απηή 18 καζεηέο (9
αγφξηα θαη 9 θνξίηζηα) θαη απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, φινη κέιε ηεο Οκάδαο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11
δίσξεο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ
ηνπ ζρνιείνπ.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ κηθξφθνζκνπ «SusX» (http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/eslate_kits.htm), κηαο «γελλήηξηαο»
ςεθηαθψλ παηγληδηψλ γηα παηγλίδηα ηχπνπ Sim-City. Τν φλνκά ηνπ πξνθχπηεη απφ
ηνπο φξνπο «Systainable-Φ (system)», πνπ ζεκαίλεη «Αεηθφξν - Φ (ζχζηεκα)». Ο ελ
ιφγσ κηθξφθνζκνο ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ ην ΔΔΤ ζε ζπλεξγαζία κε
ην ΔξγΠΔ.

Δηθφλα 1. Ο κηθξφθνζκνο PerfectVille
Σηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εηδηθή εθαξκνγή
ηνπ Sus-X, ην «Sus-City», ην νπνίν, φπσο αθξηβψο δειψλεη ν ηίηινο ηνπ, εμεηάδεη θαη
επηδηψθεη λα αλαπαξαζηήζεη ηελ αεηθνξία ζε έλα αζηηθφ ζχζηεκα. Πην εηδηθά, ν
κηθξφθνζκνο Sus-City επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ράξηε
(αλαπαξαζηαηηθφ πεξηβάιινλ) κηαο πφιεο, εηζάγνληαο ή πξνζαξκφδνληαο νη ίδηνη ηελ
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εηθφλα ηεο πφιεο πνπ ζέινπλ. Έρνπλ, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ ηηο
«ηδηφηεηεο» ηεο πφιεο ηνπο θαη λα ηνπο δψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ζε φζα «ζεκεία»
νη ίδηνη επηιέμνπλ λα εηζάγνπλ. Μπνξνχλ αθφκα λα θαζνξίζνπλ ηηο αξρηθέο ηηκέο, ηηο
ηηκέο-φξηα θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηγληδηνχ ηνπο. Τέινο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζηείινπλ κελχκαηα ή πξνεηδνπνηήζεηο ζηνπο παίθηεο, ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ηελ
επίδνζή ηνπο ή επηζεκαίλνληάο ηνπο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο.
Τν δηδαθηηθφ ζελάξην ζην νπνίν βαζίζηεθε ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε αμηνπνηνχζε
έλαλ αξρηθφ κηθξφθνζκν (ςεθηαθφ παηγλίδη), ζηνλ νπνίν κε πξφζεζε θαη δηάζεζε
πξφθιεζεο δφζεθε ην φλνκα «PerfectVille» (βι. Δηθφλα 1). Ο ζηφρνο ήηαλ λα
θηλεηνπνηεζεί ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε ζπδήηεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο
αεηθνξίαο ζηελ πφιε, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν «ηέιεηα πφιε» δελ ήηαλ ε
πφιε ζην κνληέιν δσήο πνπ πξνέβαιε ην PerfectVille. Ο κηθξφθνζκνο ζρεδηάζηεθε
επίηεδεο λα αλαπαξηζηά έλα δπηηθφηξνπν, λεν-κεζναζηηθφ πξφηππν δσήο, βαζηζκέλν
ζηνλ θαηαλαισηηζκφ, ηελ αθξαία εκπνξεπκαηηθνπνίεζε ηεο δσήο θαη ην θπλήγη ηεο
επηηπρίαο θαη ηεο πξνβνιήο, ζηνηρεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε βάζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ κε-αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Lange & Meier
2009).
Οη καζεηέο, ζηε ζπλέρεηα, εκπιέθνληαλ ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη
θαηαζθεπήο ηνπ δηθνχ ηνπο ςεθηαθνχ παηγληδηνχ κε βάζε ην κηθξφθνζκν Sus-City,
κε ζηφρν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αλέπηπζζαλ κεηαμχ ηνπο λα
πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, εθθξάδνληαο θαη δνκψληαο ηα πξνζσπηθά
ηνπο λνήκαηα γηα ηελ αεηθφξν πφιε.
Η έξεπλα ζρεδηαζκνύ
Μεζνδνινγηθά ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε θαη
αμηνινγήζεθε σο έξεπλα ζρεδηαζκνχ (The Design-Based Research Collective 2003).
Βαζηθφο άμνλαο ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ήηαλ ε αλάδεημε θαη εμέιημε ησλ
λνεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο
αεηθνξίαο θαη ηελ ηδέα ηεο αεηθφξνπ πφιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη σο
απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαηηθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνλ κηθξφθνζκν Sus-City, ηνλ
ζηφρν πνπ ηνπο ηέζεθε (λα ζρεδηάζνπλ ην δηθφ ηνπο ςεθηαθφ παηγλίδη), θαη ην
ζπλνιηθφ ππνζηεξηθηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ωο δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
αμηνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηα ςεθηαθά παηγλίδηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ ηνπο
καζεηέο, ηα ερνγξαθεκέλα αξρεία ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπο εληφο ηεο νκάδαο ηνπο θαη
κε ηηο άιιεο νκάδεο, θαηαγξαθέο ηεο νζφλεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηνπο νπνίνπο
εξγάδνληαλ, αξρεία βηληενζθνπήζεσλ ηεο δνπιεηάο ηνπο, θαη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο
παξαηήξεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο εξεπλεηέο.
Η αλάιπζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπδεηήζεσλ ησλ καζεηψλ βαζίζηεθε ζηνλ
εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ επεηζνδίσλ (critical episodes) πνπ δήισλαλ εμέιημε ζηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο λνεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηελ ηδέα
ηεο αεηθφξνπ πφιεο. Δθαξκφζηεθαλ, επίζεο, ζεκαηηθή αλάιπζε (thematic analysis)
(Boyatzis 1998) θαη αλάιπζε ιφγνπ (discourse analysis) (van Dijk 1981), γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ θχξησλ ηδεψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ζρεκάησλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ζπιινγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαλ κέζα απφ
ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ κηθξφθνζκν Sus-City. Τα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιχζεσλ αληηπαξαβιήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ αλάιπζε πνπ
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εθαξκφζηεθε ζηα επί κέξνπο ςεθηαθά ηερλνπξγήκαηα πνπ παξήρζεζαλ (παηγλίδηα),
ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο ησλ βίληεν θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ εξεπλεηψλ.
Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απφ ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ ζε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ. Τα επξήκαηα θαη ν ζρνιηαζκφο
ηνπο πιαηζηψλνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ιφγνπ ησλ καζεηψλ. Η νκάδα
πνπ εμεηάδεηαη απνηειείην απφ 3 καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, φινη αγφξηα, νη νπνίνη
απνδίδνληαη κε ηα θσδηθνπνηεκέλα νλφκαηα Μ1, Μ2 θαη Μ3. Οη εξεπλεηέο πνπ
αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο αλαθέξνληαη σο Δ1, Δ2 θαη Δ3.
Παξαθνινπζώληαο ηελ εμέιημε ησλ λνεκάησλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο
ζηνπο καζεηέο
Γνπιεχνληαο πάλσ ζην κηθξφθνζκν PerfectVille ε νκάδα ησλ καζεηψλ ηνλ
ρξεζηκνπνίεζε σο «κεζνξηαθφ αληηθείκελν», αξρηθά γηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ πφιε
ηνπ εθπξνζσπνχζε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα θαηαλνήζνπλ, λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη
ζηγά-ζηγά λα νηθνδνκήζνπλ κηα πην εμειηγκέλε ηδέα γηα ην ηη ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ε δηθή ηνπο πξφηαζε γηα ηελ «αεηθφξν πφιε». Δίλαη ελδηαθέξνλ πψο νη
καζεηέο πεξλνχλ ζηαδηαθά απφ κηα ζρεηηθά αφξηζηε αληίιεςε γηα ηελ αεηθφξν πφιε,
ηελ νπνία ηαπηίδνπλ κε κηα εμίζνπ γεληθφινγε εηθφλα γηα ηελ «νηθνινγηθή» πφιε, ζε
κηα πην επεμεξγαζκέλε ηδέα γηα ηα ζηνηρεία/ θξηηήξηα ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε
πεξηβαιινληηθή αεηθνξία ζηελ πφιε, γηα λα εκπιέμνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη πην
θνηλσληθέο απνρξψζεηο ηεο αεηθνξίαο, φπσο ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο, δηαθξίλνληαο
αλάκεζα ζε ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο δείθηεο, πξνρσξψληαο κε ηνλ ηξφπν
απηφ, ζηγά-ζηγά, ζε κηα νινέλα θαη πην ζχλζεηε αληίιεςε πεξί αεηθνξίαο. Δίλαη
επίζεο ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη νη εξεπλεηέο ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ
δηαηήξεζαλ έλα ξφιν ππνζηεξηθηηθφ, αιιά ζεκαληηθφ ζην λα ελδπλακψλνπλ ηελ
πξνζπάζεηα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ, θαη λα ηνπο παξαθηλνχλ λα
επεμεξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ηδέεο ηνπο.
Τν απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεη ζηελ νπζία ηελ πξψηε θνξά πνπ
εθθξάδεηαη κέζα ζηελ νκάδα ε ηδέα ηεο «νηθνινγηθήο πφιεο» σο ηεο πεξίπησζεο
εθείλεο πνπ εθπξνζσπεί θαιχηεξα ηελ αεηθνξία ζηελ πφιε. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα
ην νπνίν απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά δηαηξέρεη ζηαζεξά ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εκπινθήο ηνπο κε ην κηθξφθνζκν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ
ηνπο παηγληδηνχ. Βαζηθφ λνεκαηηθφ θέληξν ηεο ηδέαο απηήο είλαη φηη νη αζηηθέο
κεηαθηλήζεηο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο
θαη φηη ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κέηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΙΦ απηνθηλήησλ
απφ ην θέληξν ηεο πφιεο (κε ηε δεκηνπξγία πάξθηλγθ ζηα πεξίρσξα).
055

056
057
...
...
060

Δ3: Λνηπφλ. Να ξσηήζσ θάηη... (Έρεηε λα θάλεηε) έλα ζρέδην
εξγαζίαο, έλα ζρέδην δξάζεο πνπ έρεη σο αληηθείκελν λα ζρεδηάζεηε
έλα παηρλίδη. Πφζεο θάζεηο ζα έρεη; Καη ηη θάζεηο;
Μ1: Να θηηάμνπκε απηφ ην παηρλίδη κε ην Perfectville.
Δ2: Παξφκνην. Να θηηάμεηε έλα παξφκνην (παηγλίδη). Πνηα είλαη ε ηδέα
ζαο;
......
......
Μ2: Μία πόιε ε νπνία είλαη νηθνινγηθή. Μέζα δελ ρξεζηκνπνηνύλ
απηνθίλεηα, παίξλνπλ κέζα κεηαθνξάο. Τπάξρεη πάξθηλγθ έμσ από
ηελ πόιε, όπνπ εθεί παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο.
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061
062
063

Δ2: Δληππσζηαθφ. Πνδήιαηα αθήλνπλ;
Μ2: Ναη.
Δ2: Καη έρεη θαη πνδειαηόδξνκνπο ε; Ωξαία...

Τν θξηηήξην ησλ αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαίλεηαη φηη απνηειεί ζηαζεξφ ζεκείν
αλαθνξάο ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ γηα λα νηθνδνκήζνπλ θαη επεμεξγαζηνχλ ζηε
ζπλέρεηα πεξηζζφηεξν ηηο ηδέεο ηνπο πεξί αεηθνξίαο. Έηζη, ζε έλα επφκελν επεηζφδην,
ζην νπνίν νη καζεηέο εμεηάδνπλ έλα πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα πφιεο (ηελ πφιε ηνπ
Freiburg), ε απνπζία ΙΦ απηνθηλήησλ ηίζεηαη θαη πάιη θπξίαξρε ζηηο ζπδεηήζεηο θαη
δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο:
55

56
57
58

...
63
64
65

Δ1: Σαο ζπκίδσ ην παηρλίδη ζαο είλαη γηα ηελ αεηθφξν πφιε. Άξα ςάμηε
λα βξείηε κηα θσηνγξαθία πνπ λα είλαη πην θνληά ζηελ ηδέα ηεο
αεηθφξνπ πφιεο.
Μ3: Μκκκ, α λαη! Freiburg, θάηζε λα ζνπ δείμσ ηελ πφιε απηή.
[(θνηηνχλ ζην Google θσηνγξαθίεο απηήο ηεο πφιεο)]
Μ2: Έζησ θη έλα ακάμη ζα ππάξρεη....
Μ3: Γελ ππάξρεη, ζαο ην ιέσ. Κνηηάμηε εδώ ηηο θσηνγξαθίεο, δελ
ππάξρνπλ ακάμηα ζηε πόιε απηή. Απηή είλαη νηθνινγηθή πόιε ζαο
ιέκε.
....
Μ3: Υσξίο θαζόινπ απηνθίλεηα;
Μ2: Ναη!!
Μ3: Γηαηί απηό ζέινπκε.

Σε άκεζε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ ζπδήηεζεο θαη ελψ ε νκάδα αλαδεηά ηελ
θαηάιιειε εηθφλα γηα ην ράξηε ζην παηγλίδη πνπ είλαη λα ζρεδηάζνπλ, αλαδεηθλχεηαη
θαη κία δεχηεξε δηάζηαζε ηεο αεηθφξνπ πφιεο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη
καζεηέο, «λα έρεη πνιχ πξάζηλν»:
98
...
100
101
102
103

Μ2: Δληάμεη, αλ δε ζνπ άξεζε εθείλε ε πφιε ζα ζνπ δείμσ κηα άιιε.
.....
Μ2: Έρεη ηξάπεδα, ζπίηηα, φ,ηη ζεο έρεη.... [(βάδνπλ ιέμε θιεηδί:
photographs of cities)]
Μ3: Να έρεη πνιύ πξάζηλν! Καη θαζόινπ απηνθίλεηα.
Μ1: Γελ ππάξρεη απηό ζηελ επνρή καο....!
Μ3: Τπάξρεη! Freiburg!

Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαλαιψζνπλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη ρξφλν,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ λα πξνηείλνπλ κηα θάπσο πην επεμεξγαζκέλε εθδνρή ηεο
«νηθνινγηθήο πφιεο», ε νπνία ηψξα ηνπο παξέρεη θαη κηα θαιχηεξε βάζε αληίιεςεο
γηα ηελ αεηθφξν πφιε. Η πην επεμεξγαζκέλε εθδνρή είλαη εθείλε κηαο πφιεο πνπ φρη
κφλν θαίλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε νηθνινγηθά θξηηήξηα, αιιά επηπιένλ επηδηψθεη θαη
δηαζθαιίδεη πνηφηεηα δσήο θαη καθξνεκέξεπζε ησλ πνιηηψλ ηεο. Σεκαληηθφ είλαη
επίζεο φηη ν ίδηνο καζεηήο (Μ3) εκπινπηίδεη ιίγν αξγφηεξα ηελ ηδέα απηή,
πξνζζέηνληαο φηη νη θάηνηθνη δε ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζπλήζεηο αζρνιίεο
ηνπο, απιά λα ηηο θάλνπλ κε έλαλ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλν θαη νξζνινγηθφ νηθνινγηθφ
ηξφπν. Σε απηή ηελ πξφηαζε βέβαηα δε ιείπεη θαη ε θξηηηθή:
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07
08
09
10
...
12
13

...
30

31

Μ3: Να δσ θάηη; Έλα ιεπηφ δψζε κνπ. (25) [(κπαίλεη ζην Google
φπνπ γξάθεη ηε ιέμε θιεηδί Freiburg)]
Μ2: Φξίκπνπξγθ
Μ1: Απηφ ηη ζρέζε έρεη κε ηελ εξγαζία καο;
Μ3: Γηα ηελ νηθνινγηθή πόιε... θάηζε λα δσ, έρσ βξεη έλα θείκελν,
...
Δ4: Μ3, γηα εμήγεζε θαη ζηνπο άιινπο, ηη ζρέζε έρεη απηφ κε ηελ
εξγαζία ζαο;
Μ3: Δίλαη κηα νηθνινγηθή πόιε, ε νπνία ινγηθά αθνύ είλαη
νηθνινγηθή ζα βνεζήζεη ηνπο αλζξώπνπο θαη λα δνπλ πεξηζζόηεξν
θαη λα έρνπλ θαη κηα θαιή πνηόηεηα δσήο. Άξα είλαη κηα αεηθόξνο
πόιε. Πξνζπαζψ λα βξσ έλα θείκελν πνπ είρα βξεη ζηα γαιιηθά πνπ
ήηαλ παξκέλν απφ κηα εθεκεξίδα ή έλα πεξηνδηθφ ...
...
Μ3: Δίλαη κηα νηθνινγηθή πόιε... Άξα θαη δεη ν άλζξσπνο
πεξηζζόηεξν θαη έρεη κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, ηηο ίδηεο
αζρνιίεο απιώο πην νηθνινγηθά. Γελ κεηώλεη ηίπνηα... Γηα λα δνπλ
εθεί πέξα άλζξσπνη, ζεκαίλεη όηη ηνπο βνιεύεη.
Μ2: θέςνπ όκσο νη άλζξσπνη ηη ώξα ζα ζεθώλνληαη...! Μία ώξα
λσξίηεξα!! Γηα λα πεγαίλνπλ κε ηα πνδήιαηα ζηε δνπιεηά!

Όιε ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ηνπνζεηείηαη θαηά
θχξην ιφγν ζην επίπεδν ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ, έρνληαο σο επίθεληξν ην
ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ςεθηαθνχ παηγληδηνχ. Παξφια απηά, νη εξεπλεηέο δε ζηακαηνχλ
λα θηλεηνπνηνχλ κε θάζε επθαηξία ηελ παξαγσγή λέσλ λνεκάησλ ζηνπο καζεηέο. Τν
επεηζφδην πνπ αθνινπζεί είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ πψο ε θαηαλφεζε κηαο δχζθνιεο
έλλνηαο, ηεο αεηθνξίαο, κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ηελ πξφθιεζε ζηνραζκνχ ζηνπο
καζεηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δλψ νη καζεηέο εμεγνχλ ζηελ εξεπλήηξηα ηα κέξε
πνπ επέιεμαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην παηγλίδη γηα ηε «δηθή ηνπο αεηθφξν πφιε»,
εθείλε κε θαηάιιεια εξσηήκαηα πνπ ηνπο ζέηεη δηακνξθψλεη έλα πιαίζην γηα λα
πξνβάιινπλ νη καζεηέο ηηο ηδέεο ηνπο, λα παξάμνπλ λέεο ηδέεο ή λα επαλέιζνπλ ζε
απηέο κε πην ζηνραζηηθφ ηξφπν. Ωο ζπλέπεηα απηνχ νη καζεηέο πξνζδίδνπλ λέα
λνήκαηα ζηελ ηδέα ηεο αεηθφξνπ πφιεο ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή ηνπο πξνζπάζεηα.
Τα θξηηήξηά ηνπο δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ κφλν ζην αλ ππάξρνπλ ή φρη απηνθίλεηα
ζηελ πφιε, αιιά πξνρσξνχλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ ελαιιαθηηθψλ εηδψλ νρεκάησλ θαη
ζηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
174
175
176
177
178
179

Δ1: Γελ ην έρνπκε ηφζν πνιιή αλάγθε ην πεηξέιαην, γηαηί κπνξνύκε
λα ζθεθηνύκε άιινπο ηξόπνπο...
Μ1: Πώο ζα ιεηηνπξγεί όκσο ην ακάμη; Ηιεθηξνθίλεην ζα είλαη;
Δ1: Τν ρξεηαδφκαζηε νπσζδήπνηε ην ακάμη;
Μ1: Γηα λα ππάξρνπλ ακάμηα εδψ [(ζην ράξηε)]... Δθηόο αλ είλαη
πδξνειεθηξηθά...
Δ1: Μήπσο είλαη θαη άιια κέζα κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ιηγόηεξε
επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ.
Μ1: Σξακ!

Αλάινγα πξνθαιείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ φηαλ ε εξεπλήηξηα ζέηεη
ππφςε ηνπο ηελ χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζε κηα πφιε θαη ηνπο
ηξφπνπο πνπ ε πφιε ηα δηαρεηξίδεηαη. Οη καζεηέο δελ επεμεξγάδνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή
ην εξψηεκά ηεο, φκσο ζε επφκελε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παηγληδηνχ ηνπο ην
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αλαθαινχλ θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο επηινγέο ηνπο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα,
δηεξσηψληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ κηαο πφιεο θαη αλαδεηνχλ πην
ζπκβαηνχο (αεηθνξηθνχο) ηξφπνπο:
180

181
...
208
...
210
211
212

Δ1: Γηα ζθεθηείηε, ηη πξάγκαηα ππάξρνπλ ζε κηα αεηθφξν πφιε; Μηα
πφιε γηα λα είλαη αεηθφξνο, πξέπεη λα αληηκεησπίδεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ηεο πξνβιήκαηα;... Με ηη
ηξόπνπο κπνξεί λα απνθύγεη θαη λα πεξηνξίζεη πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα; [(Οη καζεηέο εηζάγνπλ ην ζεκείν «ειηαθνί ζπιιέθηεο»)]
Μ3: Ηιηαθνί ζπιιέθηεο. Βάι' ην.
......
Μ2: Δξώηεζε: ζα βάινπκε «ρσκαηεξή»;
......
Μ1: Η αεηθόξνο πόιε δελ έρεη ρσκαηεξή....
Μ2: Καη ηη ζα ηα θάλνπκε ηόηε κε ηα ζθνππίδηα;
Μ1: Μκκκ, δελ ην ζθεθηήθακε απηφ.... Δξγνζηάζην αλαθύθισζεο!!
[(εηζάγνπλ ην ζεκείν «εξγνζηάζην αλαθχθισζεο». Σηελ Πξνζσπηθή
ελέξγεηα βάδνπλ 20, ζηα Φξήκαηα 0, ζηελ Αζθάιεηα 0, ζηε
Γηαζθέδαζε 10, ζηελ Κνηλσληθφηεηα 30 θαη ζηελ Υγεία 0)]

Ωο εμέιημε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη ηελ
θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο ζηελ πφιε, ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηελ πνηφηεηα
δσήο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο επθαηξίεο γηα δηαζθέδαζε θαη αλαςπρή πνπ παξέρεη
κηα πφιε ζε αλζξψπνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Η ζέζε ηεο εξεπλήηξηαο εδψ είλαη λα ζέζεη
θαη αλαδείμεη δηάθνξα δεηήκαηα θαη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε
απηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν βάζνο ε θνπβέληα ηνπο:
209

210
211
212
213
214
215
216
217

Δ1: Γηα λα δείηε ιίγν... Δίλαη απηά ηα ζεκεία πνπ ζέιεηε λα έρεη απηή ε
αεηθφξνο πφιε;... Θέιεηε λα έρεηε «κπνπδνύθηα», αο πνύκε, ζε κηα
αεηθόξν πόιε;
Μ2: Δεεκ, λαη!
Μ3: Γηαηί;
Μ1: Γηαηί όρη;
Δ1: Πξνζθέξεη απηφ θάηη ζην λα είλαη αεηθφξνο ε πφιε; ... Τη θξηηήξην
θαιχπηεη ην λα ππάξρνπλ κπνπδνχθηα ζε απηή ηελ πφιε;
Μ2: Πξνζθέξνπλ ραξά ζηνπο επξσπαίνπο! [γέιηα]
Δ1: Τη άιιν δελ έρεη απηή ε πφιε; Τη άιιν ζα ζέιαηε εζείο λα έρεη ε
δηθή ζαο αεηθφξνο πφιε;
Μ3: Κηλεκαηνγξάθν έρεη;
Μ1: Λνηπφλ, πάλσ απ' όια πξάζηλν, δειαδή πάξθν... Μκκ,
θηλεκαηνγξάθν έρεη. Γπκλαζηήξην δελ έρνπκε θηηάμεη αθόκα.

Αληίζηνηρα απαξαίηεηε είλαη ε παξέκβαζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζεη ηελ
θνπβέληα ησλ καζεηψλ πάλσ ζηε ζσζηή βάζε, γηα λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηηο
δηθέο ηνπο ηδέεο ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα, ρσξίο λα ράλεηαη ε νπζία:
181
182
183

Δ1: Γηα δείηε, φια ηα ζεκεία πνπ έρεη πάλσ ε πφιε ζαο ελδηαθέξνπλ
θαη ηα ζέιεηε ζε κηα αεηθφξν πφιε;
Μ2: Δεε, λαη...
Μ1: Υσξίο θαζη-θνπλη πνηνο ζα δήζεη; Υσξίο ηεγαλεηέο παηάηεο
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184
185
186
...
194
195
196
197
198
199

πνηνο δεη; [γέιηα]
Δ1: Πόζν αεηθόξν είλαη λα ηξώεη θαλείο θαζη-θνπλη;
Μ1: Πνιππχ!
Δ1: Μήπσο πξέπεη λα ζθεθηνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ηη είλαη θαη ηη δελ
είλαη αεηθφξν;...
.......
Δ1: Η δηαζθέδαζε είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιεί ζε
κηα αεηθόξν πόιε;
Μ1: Αλ ν άιινο βαξηέηαη.....
Δ1: Δίλαη βαζηθή ηεο αμία;
Μ1: Δίλαη, γηαηί άκα θάπνηνο βαξηέηαη ζηε δσή ηνπ....
Μ2: Πξέπεη λα έρεη πνιιά ζεκεία γηα λα έρεη κηα σξαία δσή,
αιιηώο ζα βαξηέηαη ηε δσή ηνπ.
Δ1: Μήπσο ινηπφλ πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο
γεληθόηεξα;

Σην επεηζφδην πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πψο αλαδεηθλχνληαη ζηγά-ζηγά νη πξνζσπηθέο
θαη θνηλσληθέο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ καζεηψλ, θαζψο
θαηαζθεπάδνπλ ην δηθφ ηνπο ςεθηαθφ παηγλίδη γηα ηελ αεηθφξν πφιε, θαη πψο απηέο
ζπλδένληαη κε κηα ππνθεηκεληθή αληίιεςε πεξί πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη κε πην
αληηθεηκεληθνχο δείθηεο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη αεηθνξίαο ζηελ πφιε. Οη καζεηέο
επεθηείλνπλ απφ κφλνη ηνπο ην θξηηήξην απηφ, επηζεκαίλνληαο αθελφο ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ δεηεκάησλ πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξίαο θαη ηηο εζσηεξηθέο
αληηθάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ, ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηακφξθσζε κηαο
αληηθεηκεληθήο γξακκήο ζθέςεο ζηηο επηινγέο θαη απνθάζεηο γηα ηνπο ρεηξηζκνχο
ηνπο. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ εηζάγεηαη ζηελ θνπβέληα ηνπο σο ζεκείν
δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ην θαηά πφζν κπνξεί λα ζεσξείηαη «αεηθνξηθή» σο επηινγή ε
εηζαγσγή κηαο κνλάδαο παξαγσγήο αηνκηθήο ελέξγεηαο ζηελ πφιε ηνπο:
200
201
202
203
204
205
206

Μ1: Βάιακε αεξνδξφκην, παξαιία.... θέθηεθε απηόο ππξεληθό
εξγνζηάζην, αιιά απηό δελ είλαη αλαγθαίν πξάγκα.
Δ1: Δίλαη έλα ππξεληθό εξγνζηάζην αεηθνξηθό;
Μ3: Όρη! Σην Freiburg δελ ππάξρεη!
Μ2: Δίλαη! ... Μκκκ, ... Όρη δελ είλαη αθξηβώο... Απιά πξνζθέξεη
πάληα άθζνλε ύιε.
Μ1: Άθζνλε ελέξγεηα!... Όκσο, άκα απηό εθξαγεί, ηειείσζε ν
πνιηηηζκόο!
Μ2: Έηζη, όκσο, έρεηο θαη ειεθηξηθό από ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα.
Μ3: Με ειηαθνύο ζπιιέθηεο, φκσο... Σθέςνπ, ν ήιηνο είλαη πηνννν ...
πεγή, εηδηθά εδώ ζηελ Διιάδα.

Η ζπδήηεζε πεξί πνηφηεηαο δσήο ζηελ πφιε επεθηείλεηαη θαη ζε άιια ζέκαηα, φπσο ε
επθνιία πξφζβαζεο ζε ζεκεία ηεο πφιεο πνπ ζπλδένληαη κε βαζηθέο αλάγθεο ηνπο,
έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην ζπίηη (Μ2: «Φνύξλνο; Βάι’ ηνλ θνληά ζην ζπίηη...»),
ε ρσξνηαθηηθή ζέζε ηεο θαηνηθίαο θαη θαηά πφζν εληζρχεη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε
ησλ ελνίθσλ (Μ2: «Τν ζπίηη ην ’ρνπκε βάιεη ςειά γηα λα ’ρεη ζέα όιε ηελ πόιε»), ε
πεξηθξνχξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ (Μ1: «Δδώ πώο δνύλε ξε παηδηά, θνιιεηά ην
έλα ζπίηη πάλσ ζην άιιν;») θαη ε αλάπηπμε ελφο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο κέζα ζηελ
πφιε (Μ1: «Δθεί πέξα μέξεηο πόζν άλεηα πεδάο από ηνίρν ζε ηνίρν;»). Έλα πξσηφηππν
ζηνηρείν, πνπ επίζεο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ θνπβέληα ησλ καζεηψλ γηα ηελ
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αεηθνξία ζηελ πφιε, ήηαλ ηέινο ε πξφηαζε ηνπ Μ3 γηα αλαγλψξηζε ηεο
αλεμηζξεζθίαο σο δηάζηαζεο αεηθνξίαο (Μ3: «Θα κπνξνύζε ε αεηθόξνο πόιε λα είλαη
κηα πόιε θαη θαζνιηθή [sic] θαη νξζόδνμε καδί»). Γπζηπρψο, φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε
ηδέα δελ έηπρε ηδηαίηεξεο απνδνρήο απφ ηνπο άιινπο καζεηέο, νχηε εμειίρζεθε
πεξηζζφηεξν ζηελ θνπβέληα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξμεη ζπλέρεηα νχηε
πξνζπάζεηα απνηχπσζήο ηεο θαη ζην παηγλίδη.

Δηθφλα 2. Τν παηγλίδη πνπ ζρεδίαζαλ νη καζεηέο (MySusCity)
Γηαπηζηώζεηο θαη πεξαηηέξσ ζθέςεηο
Ο βαζηθφο άμνλαο πνπ θαηεχζπλε ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε
εμέιημε ησλ λνεκάησλ πνπ παξήρζεζαλ απφ κία νκάδα καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο
αεηθνξίαο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο θαηαζθεπήο ελφο ςεθηαθνχ παηγληδηνχ γηα
ηελ αεηθφξν πφιε. Η αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αεηθνξία ζηελ πφιε είρε σο αθεηεξία ηελ
ηδέα ηεο «νηθνινγηθήο πφιεο», κε εκθαλή πξνηεξαηφηεηα ζηελ «πεξηβαιινληηθή»
δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο. Δμειίρζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ λέα λνήκαηα πνπ
επηθεληξψλνληαλ αξρηθά ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ
παξεκβάζεσλ ζηελ πφιε (ζε επίπεδν αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη δεκηνπξγίαο ρψξσλ
πξαζίλνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πξνηάζεηο θαη ιχζεηο ζε επίπεδν αηνκηθνχ ηξφπνπ
δσήο (ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ρξήζε πνδειάηνπ, θιπ). Η αληίιεςή ηνπο
πεξί αεηθνξίαο ζηελ πφιε εκπινπηίζηεθε πξννδεπηηθά θαη κε λέα ζηνηρεία, φπσο ηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε ζε ζπιινγηθφ ή/θαη αηνκηθφ επίπεδν ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, κε θπξίαξρν εθείλν ηεο ξχπαλζεο. Σπλνιηθά, νη
καζεηέο δηακφξθσζαλ κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ αεηθνξία, επηθεληξψλνληαο θαηά
θχξην ιφγν ζε πξνηάζεηο γηα ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη δεπηεξεπφλησο ζε δξάζεηο αληίδξαζεο θαη
αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. Κπξίαξρα ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ
ήηαλ ηα δεηήκαηα κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, αλνηθηψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη δηαρείξηζεο
ζθνππηδηψλ.
Παξφηη ε θαηαλφεζε ηεο αεηθνξίαο γη’ απηή ηελ νκάδα καζεηψλ θαίλεηαη λα θηλείηαη
πξσηίζησο ζε «πεξηβαιινληηθφ» (νηθνινγηθφ) επίπεδν, ζηγά-ζηγά αλαδχεηαη θαη ε
«θνηλσληθή» δηάζηαζε πεξί αεηθνξίαο ζηελ πφιε. Απηή ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ
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πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε θαη αλαθέξεηαη ζε πηπρέο θνηλσληθήο δσήο πνπ έρνπλ
εηδηθή ζεκαζία γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ειηθηαθά θαη απφ άπνςε
ελδηαθεξφλησλ. Η χπαξμε ρψξσλ θαη επθαηξηψλ πξνζσπηθήο δηαζθέδαζεο θαη
αλαςπρήο, πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα θαζηζηνχλ
γεληθφηεξα ειθπζηηθή ηε δσή ηνπο ζηελ πφιε ζπκπιεξψλνπλ ηελ αξρηθή
«νηθνινγηθή» πξνζέγγηζε. Σηελ αληίιεςή ηνπο δελ εκθαλίδνληαη βεβαίσο θαη άιιεο,
πην θνηλσληθν-πνιηηηθέο πηπρέο ηεο αεηθνξίαο, φπσο ε δεκνθξαηηθή αλάκεημε ησλ
πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε θνηλσληθή έληαμε
κεηνλεθηνχλησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε ζπλνιηθή θνηλσληθή ζπλνρή. Απνπζηάδεη
επίζεο ε «νηθνλνκηθή» παξάκεηξνο ηεο αεηθνξίαο, θαζψο θαη ην άλνηγκα πξνο κηα
πεξηζζφηεξν «παγθφζκηα» ζέαζε ησλ δεηεκάησλ, ε δηάζηαζε ηνπ κέιινληνο θαη ε
έθθξαζε αιιειεγγχεο πξνο ηηο επφκελεο γεληέο (DFES 2006).
Η εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ςεθηαθνχ
παηγληδηνχ δηακφξθσζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα θαηαπηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηελ
έλλνηα ηεο αεηθνξίαο κε ηξφπν ελεξγεηηθφ, επράξηζην θαη ζπκβαηφ κε πξνζθηιείο
αζρνιίεο ηνπο, φπσο άιισζηε πξνηείλεηαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Gayford
2009, Kynigos & Daskolia 2011). Ο ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ αλαδείρηεθε
θαζνξηζηηθφο ζην λα νξηνζεηήζεη θαηάιιεια θαη λα θαζνδεγήζεη επνηθνδνκεηηθά ηε
ζθέςε θαη ηε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο. Αμηνινγψληαο βεβαίσο ην φπνην καζεζηαθφ
απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο δελ ζα πξέπεη λα
δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο καο νη εγγελείο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ίδηα ηε
θχζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο ζε επίπεδν θαηαλφεζεο θαη καζεζηαθήο πξνζέγγηζήο
ηεο. Με δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα εμ’ νξηζκνχ «δχζθνιε», πνιπδηάζηαηε
θαη ακθηιεγφκελε, ηεο νπνίαο ε εξκελεία κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην πιαίζην
πνπ αλαθέξεηαη θαη ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία εμεηδηθεχεηαη (Wals 2010), ε
καζεζηαθή δπλακηθή ηεο αλαδεηθλχεηαη αληίζηνηρα μερσξηζηή πξφθιεζε.
Μέζα απφ απηή ηελ νπηηθή πξνζεγγίζηεθε παηδαγσγηθά ηφζν ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο
φζν θαη ηα ςεθηαθά παηγλίδηα πνπ ζρεδίαζαλ νη καζεηέο κε ηνλ κηθξφθνζκν SusCity. Αλαγλσξίδνληαο θαη ζε απηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ «κεζνξηαθνχ αληηθεηκέλνπ»
πξνζθέξζεθαλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο σο αλνηρηέο θαη εχπιαζηεο
«θαηαζθεπέο» θαη σο επηθνηλσληαθά κέζα, γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα
ζπδεηήζνπλ κε απηά, κέζα απφ απηά θαη ζε ζρέζε κε απηά, μεδηπιψλνληαο θαη
εμειίζζνληαο ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Κιείλνληαο, ζεσξνχκε κε ζηγνπξηά φηη ρξήδεη
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο, θαηά πφζν ε ελαζρφιεζε κε
«κεζνξηαθέο» έλλνηεο θαη δεηήκαηα κέζα απφ θαηάιιεινπο δηδαθηηθνχο ζρεδηαζκνχο
θαη εξγαιεία ελέρεη ηε δπλακηθή κηαο «παηδαγσγηθήο πξφθιεζεο», πνπ ζα κπνξνχζε
λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη
ηελ αεηθνξία.
Δπραξηζηίεο
Η έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην έξγν EU-R&D project
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ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ
ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Αξηζηνηέιεο – Κνζκάο Γ. Γνύθαο θαη Βαζίιεηνο Κ. Γξόζνο

Πεξίιεςε
Σηε Σρνιή (Τκήκα) Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνλ Ννέκβξην 2012, ν
αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ ήηαλ 671, νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο 1041, νη
κεηαπηπρηαθνί 61, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 94, ν αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ 57, ε αλαινγία
δηδαζθόλησλ / θνηηεηώλ 11,77. Η αλαινγία απηή ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα έρεη
παξνπζηάζεη ξαγδαία επηδείλσζε ιόγσ ηεο κε αλαπιήξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
ζπληαμηνδνηείηαη ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αθόκε ιόγσ θξίζεο θαη λένπ
ζπζηήκαηνο κεηαγξαθώλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ
λενεηζεξρόκελσλ θνηηεηώλ, ελώ ν αξηζκόο ησλ απνθνίησλ κεηώλεηαη. Με βάζε ηα
αθαδεκατθά, νηθνλνκηθά θαη εηδηθά θξηηήξηα, γηα ηνλ εζσηεξηθό εμνξζνινγηζκό ηνπ
Α.Π.Θ., κηα από ηηο 5 πξνηάζεηο από εηδηθή επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε ζην Α.Π.Θ,
αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ.
Η εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ:
• Πξνζαξκνγή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
• Ιζόηηκε ζπκκεηνρή ζην «Δπξσπατθό Σύζηεκα Μεηαθνξάο Μνλάδσλ» (ECTS).
• Απαζρόιεζε θαη ζε εθηόο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζέζεηο.
• Σθαηξηθέο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εκβάζπλζε ζην κεηαπηπρηαθό.
• Σπκβαηόηεηα κε ηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζε επαγγεικαηηθά πεδία.
Καζηέξσζε ησλ νκαδνπνηεκέλσλ καζεκάησλ κε βάζε ην πξόγξακκα θαη ηελ αγνξά
εξγαζίαο (module). Καζνξηζκόο ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ 3 εηώλ πξνπηπρηαθνύ. Όια
ηα ινηπά καζήκαηα γίλνληαη επηινγήο. Μεηά από κηα ρξνληθή δνθηκαζία,
απνθιεηζκόο ησλ κηθξνύ ελδηαθέξνληνο καζεκάησλ. Αλακνξθώζεηο πξνγξακκάησλ
θάζε 5-10 έηε, αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ
εκθαλίδνληαη.
Λέμεηο θιεηδηά: Δζσηεξηθόο εμνξζνινγηζκόο, πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, κεηαπηπρηαθό
Δηζαγσγή
Σηε Σρνιή (Τκήκα) Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνλ Ννέκβξην 2012, ν
αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ ήηαλ 671, νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο 1041, νη
κεηαπηπρηαθνί 61, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 94, ν αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ 57, ε αλαινγία
δηδαζθόλησλ / θνηηεηώλ 11,77. Η αλαινγία απηή ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα έρεη
παξνπζηάζεη ξαγδαία επηδείλσζε ιόγσ ηεο κε αλαπιήξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
ζπληαμηνδνηείηαη ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Καηά ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2012-2013 ην Τκήκα δηέζεηε έλα κέινο ΓΔΠ ζηε
βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα, 20 Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο, 8 Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη 20

56

Καζεγεηέο, δειαδή ζην ζύλνιν 49 κέιε ΓΔΠ. Η κείσζε θαηά 8 κέιε ΓΔΠ ζε
ζύγθξηζε κε ηα κέιε ΓΔΠ πνπ ππεξεηνύζαλ κόιηο κηα πεξίνδν πξηλ (57 κέιε ΓΔΠ
ηελ πεξίνδν 2011 – 2012), ζπληζηά κηα εηήζηα κείσζε ησλ κειώλ ΓΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ
14%. Σύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Γξαθείνπ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Α.Π.Θ., ν ζπλνιηθόο
αξηζκόο θαζεγεηώλ πνπ ζα απνρσξήζεη ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηελ 5εηία 2013-17 ζα
είλαη 463, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα κέιε ΓΔΠ πνπ ζα απνρσξήζνπλ γηα άιινπο
ιόγνπο. Δπνκέλσο, αθόκε θαη αλ δηνξηζηνύλ νη 170 λένη ζπλάδειθνη ησλ νπνίσλ ε
ηνπνζέηεζε εθθξεκεί, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ εθηηκάηαη όηη ζα ζπξξηθλσζεί
έσο θαη θαηά 20% κέρξη ην 2017.
Αθόκε ιόγσ θξίζεο θαη λένπ ζπζηήκαηνο κεηαγξαθώλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα
απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ λενεηζεξρόκελσλ θνηηεηώλ, ελώ ν αξηζκόο ησλ απνθνίησλ
κεηώλεηαη. Με βάζε ηα αθαδεκατθά, νηθνλνκηθά θαη εηδηθά θξηηήξηα, γηα ηνλ
εζσηεξηθό εμνξζνινγηζκό ηνπ Α.Π.Θ., κηα από ηηο 5 πξνηάζεηο από εηδηθή επηηξνπή
πνπ ζπζηήζεθε ζην Α.Π.Θ., αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ.
Η εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ:
• Πξνζαξκνγή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
• Ιζόηηκε ζπκκεηνρή ζην «Δπξσπατθό Σύζηεκα Μεηαθνξάο Μνλάδσλ» (ECTS)
• Απαζρόιεζε θαη ζε εθηόο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζέζεηο
• Σθαηξηθέο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εκβάζπλζε ζην Μεηαπηπρηαθό
• Σπκβαηόηεηα κε ηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζε επαγγεικαηηθά πεδία.
Τιηθά θαη Μέζνδνο
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ην πξόγξακκα
ζπνπδώλ ηεο Σρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
απαζρόιεζε ησλ απνθνίησλ θαηαζθεπάζζεθαλ 4 ηύπνη εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία
δηαλεκήζεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο εθ ησλ νπνίσλ 3 αλήθνπλ ζε ελδηαθεξνκέλνπο θαη
έλαο ηύπνο εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπλδπαζκνύο ησλ ελδηαθεξόκελσλ (Τκήκα
Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 2014):
- Φνηηεηέο ηεο ζρνιήο ζε δείγκα 182 δει. πνζνζηό 35 % ηνπ ζπλόινπ.
- Μέιε ΓΔΠ ηεο ζρνιήο ζε δείγκα 34 δει. πνζνζηό 68 % ηνπ ζπλόινπ.
- Απνθνίηνπο απαζρνινύκελνπο ζην δεκόζην ή ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε δείγκα 80
δει. πεξίπνπ 50 %
- Σε ζπλδπαζκό θνηηεηώλ θαη ΓΔΠ ζε δείγκα 216, ζπλδπαζκόο ΓΔΠ, θνηηεηώλ,
Γαζαξρείν θαη ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ ζε δείγκα 296.
Τν δείγκα ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθό γηαηί ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό κέγεζνο είλαη
θαηά κέζν όξν > 50%.
Τν εξσηεκαηνιόγην αμηνινγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΘΑΛΗΣ».
Αθόκε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ
ζπγθεληξώζεθαλ πξνγξάκκαηα από πξνεγκέλεο δαζνπνληθά ρώξεο εληόο (Απζηξία,
Γεξκαλία) θαη εθηόο ΔΔ (Διβεηία, Καλαδά, Τνπξθία) γηα ζύγθξηζε.
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Απνηειέζκαηα-πδήηεζε
Αποηελέζμαηα ζύγκριζης
Οη δαζηθέο ζπνπδέο ραξαθηεξίδνληαη:
1. Σηελ Απζηξία από πνιππνηθηιόηεηα θαη ζθαηξηθόηεηα γλώζεσλ [(θακία
θαηεύζπλζε αιιά 3 πξνπηπρηαθά (BSc) θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο επηινγήο από 47
modules (9 κεηαπηπρηαθά, εθ ησλ νπνίσλ 1 δαζνινγηθό, 25 modules γηα δαζνπνλία
ζην MSc)], πεξηζζόηεξε πεηζαξρία ζηε Γεξκαλία, Διβεηία κε πην πεηζαξρεκέλν
πξόγξακκα όπνπ ηαπηίδνληαη νη επηινγέο κε ηελ θαηεύζπλζε θαη πξναπαηηνύκελα
(Stampfer 2013).
Σηελ Διιάδα επηθέληξσζε ζηελ απόθηεζε πηπρίνπ κε 6 θαηεπζύλζεηο ζην
Μεηαπηπρηαθό.
- Τα modules (νκαδνπνηεκέλα καζήκαηα κε πνιινύο δηδάζθνληεο) ζηελ Απζηξία,
Γεξκαλία, είλαη πνιιά θαη πνηθίια, δει. 47, ελώ ζηηο άιιεο ρώξεο (Διβεηία, Καλαδά)
είλαη πνιύ ιηγόηεξα θαη ηαπηίδνληαη κε ηελ εκβάζπλζε. Σηελ Διιάδα ην αληίζεην δει.
καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θεθάιαηα παιαηώλ καζεκάησλ δηδαζθόκελα από
πνιινύο θαζεγεηέο.
2. Σηελ Απζηξία, Διβεηία θαη Γεξκαλία δίλεηαη ζθαηξηθόηεηα ζηηο πξνπηπρηαθέο θαη
έκθαζε ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε βάζε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ελώ ην
πξόγξακκα ηεο Διιάδαο επηθεληξώλεηαη ζηελ πνιππνηθηιόηεηα ηνπ ηίηινπ (Susnjar et
al 2013).
3. Σπλνιηθά ιηγόηεξεο δηδαθηηθέο ώξεο (ζρεδόλ νη κηζέο) ζηελ Απζηξία, Διβεηία θαη
Γεξκαλία, ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, αιιά νη ίδηεο ζην κεηαπηπρηαθό ζε ζρέζε κε
ηελ Διιάδα.
4. Απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζηελ Διιάδα κεηά από ηηο κεηαπηπρηαθέο
(δει. κεηά από 5+1,5=6,5 ρξόληα + 3 ρξόληα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο = 9,5 ρξόληα), ελώ
ζε άιιεο ρώξεο 3+2+(2-3)=7-8 ρξόληα.
5. Ξερσξηζηέο εμεηάζεηο ζε όια ηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο καζήκαηα ζηελ
Διιάδα, ελώ ζηε Γεξκαλία κόλν ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ζηελ Απζηξία κόλν
ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ζεηηθή θξίζε ζηα επηινγήο καζήκαηα.
6. Αθόκε θαη ζηνλ Καλαδά κε πνιύ πεξηζζόηεξα δάζε από εκάο, δηάξθεηα ζπνπδώλ
4-5 ρξόληα θαη 215 -249 ETCS, κε πξόηαζε γηα 4 ρξόληα θαη 205 ΔΤCS.
7. Σηελ Δπξώπε ηα ΤΔΙ πξνζαξκόζζεθαλ ζην ζύζηεκα Bachelor/Master θαη
δηαξθνύλ 3-4 ρξόληα γηα ην Bachelor κε 180 δηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS) (π.ρ.
Διβεηία, Γεξκαλία) αλάινγα κε ην από πνύ πξνέξρεηαη ν θνηηεηήο (ΙΔΚ δαζνπνλίαο
ή από άιιεο θαηεπζύλζεηο, Γπκλάζην θ.ιπ.). Γπλαηόηεηα Master (Sterba 2010).
8. Υπνρξεσηηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα κόλν ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζηηο
αζθήζεηο θαη όρη ζηα ππνρξεσηηθά, ελώ ζηελ Απζηξία, Γεξκαλία ζηα ππνρξεσηηθά
καζήκαηα.
9. Σηελ Δπξώπε αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε 5-10 ρξόληα.
10. Σηελ Διιάδα 19 (21) εξγαζηήξηα ελώ ζηε Γεξκαλία 9.
Επαγγελμαηικές δσναηόηηηες
1. Άζθεζε επαγγέικαηνο κεηά από 3 ρξόληα ζηελ Απζηξία θαη Γεξκαλία (γηα πεξηνρή
10 εθη.) κε δηεπζπληηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα όζνπο
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έρνπλ κεηαπηπρηαθό θαη Refetariat (δει. 2 ρξόληα άζθεζε θαη εμεηάζεηο ζηελ πξάμε).
Σηελ Διιάδα εξγαζία κόλν κεηά από 5 ρξόληα εθόζνλ βξεζεί θαη βειηίσζε ησλ
κνξίσλ ηνπ βηνγξαθηθνύ γηα δεκόζηα ζέζε από ην κεηαπηπρηαθό.
2. Σηελ Διιάδα ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ αλέξρεηαη ζηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά
Ιδξύκαηα ζηα 3,5 ρξόληα + 0,5 ρξόληα πξαθηηθή = 4 ρξόληα πνπ είλαη αληαγσληζηηθά
ζηα επαγγεικαηηθά πεδία (Σηελ Δπξώπε 2-3 ρξόληα θαη δελ είλαη αληαγσληζηηθά).
3. Τα πεξηζζόηεξα δάζε είλαη δεκόζηα (65,5%) γη’ απηό ηα Γαζαξρεία είλαη κελ
ιηγόηεξα από πξηλ αιιά παξακέλνπλ αθόκε θαη ζήκεξα νη θύξηνη εξγνδόηεο.
4. Υπνρξεσηηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα κόλν ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζηηο
αζθήζεηο θαη όρη ζηα ππνρξεσηηθά, ελώ ζηελ Απζηξία, Γεξκαλία ζηα ππνρξεσηηθά
καζήκαηα.
Αποηελέζμαηα Ερωηημαηολόγιοσ
Πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα κε βάζε ην εξσηεκαηνιόγην:
Σηοςρ θοιηηηέρ
Αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (Π.Σ.)
- 64,9% απήληεζαλ όηη ελδερόκελε αλακόξθσζε ηνπ Π.Σ. ζα ζπκβάιεη ζηελ
θαιύηεξε πξνηίκεζε ηνπ Τκήκαηνο από ππνςήθηνπο θνηηεηέο.
- 38% όηη ελδερόκελε αλακόξθσζε ηνπ Π.Σ. ζα πξέπεη λα γίλεη κε γλώκνλα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο, 24,9% δηαηκεκαηηθά καζήκαηα θαη 12,5% ηελ
αγνξά εξγαζίαο.
- 53% όηη δελ ππάξρνπλ επηθαιύςεηο καζεκάησλ θαη νη ππόινηπνη ππάξρνπλ ή δελ
απαληνύλ (4,9%).
- Οη πεξηζζόηεξνη δειαδή ην 27,5 % επηζπκνύλ 10 καζήκαηα /έηνο, ην 45,5% 5 έηε,
ελώ ην 25,8% 4 έηε ζπνπδώλ, δειαδή 5 × 10 = 50 καζήκαηα, όζα πεξίπνπ ζήκεξα
ζην Bachelor ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
- 69,8% πηζηεύεη όηη κηα ακθίδξνκε αληαιιαγή απόςεσλ, ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα
Σπνπδώλ, κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ, π.ρ. δαζαξρεία, γξαθεία, παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ, ζα
ήηαλ γόληκε.
-Τν 60% πηζηεύεη όηη δελ ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμύ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε ηελ
«παπαγαιία», ηε κείσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ επαθή κε θαζεγεηέο θαη ην
49,11% όηη ππάξρεη.
- Οη πεξηζζόηεξνη, δειαδή ην 20,9% απαληά όηη είλαη επραξηζηεκέλνη από ηελ
πξαθηηθή άζθεζε.
- ην 67,7% πηζηεύεη όηη πξέπεη λα γίλνληαη εθδξνκέο απ’ όια ηα Δξγαζηήξηα.
- ην 89,9% απαληά όηη ζθέπηεηαη γηα κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό κε ην 52,4% κε
θίλεηξν ηνλ δηνξηζκό θαη ην 30,5 % κε θίλεηξν ηελ έξεπλα.
- ην 62,6% απαληά όηη δελ ζα άιιαδε ζρνιή ηώξα.
- Τν 59,9% απαληά όηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηε δηδαζθαιία ζην Τκήκα, ελώ
είλαη ην 39% απαληά όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Οη πεξηζζόηεξνη δειαδή ην 19,35%
πηζηεύεη όηη πξέπεη λα βειηησζεί ην Π.Σ. εθ ησλ νπνίσλ ην 8,61% ην σξνιόγην
πξόγξακκα, ην 6,19% ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ην 4,55% ε ζρέζε κε ηνπο
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θαζεγεηέο. Τν 12,73% πηζηεύεη όηη πξέπεη λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ησλ βηβιίσλ θαη
ην 4,99% ν ρξόλνο παξάδνζήο ηνπο.
- Τν 45,6% βξίζθεη δύζθνιε ηε κεηάβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Φνίληθα γηα
καζήκαηα, ελώ ε άιιεο δηεπθνιύλζεηο π.ρ. ε εζηία είλαη ζην θέληξν.
- Τν 74,4% δελ είλαη επραξηζηεκέλν κε ηελ ππνδνρή ησλ θνηηεηώλ θαη ζέινπλ
πεξηζζόηεξν πιεξνθνξηαθό πιηθό. Τν 57,7% δελ είλαη επραξηζηεκέλν από ηελ
ελεκέξσζε ησλ ζπιιόγσλ ηνπο.
Δπνκέλσο νη πεξηζζόηεξνη επηζπκνύλ ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ κε ιηγόηεξα καζήκαηα, λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, δηεπθνιύλζεηο θαη
πνηνηηθόηεξν πιεξνθνξηαθό πιηθό, ελώ γεληθά είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηε ζρνιή
(62,6%).
Γηάξθεηα ζπνπδώλ
- Τν 40,2% ζπκθσλεί γηα 3εηείο ζπνπδέο. Γηαθσλνύλ όκσο νη πεξηζζόηεξνη δειαδή
ην 54,9%. Απηό (δει. ην 54,9%) ζπκθσλεί κε ηνλ κηθξό αξηζκό ησλ καζεκάησλ ηεο
εξώηεζεο 4, αιιά ζε 5 έηε ζπνπδώλ. Σε άιιε εξώηεζε (16) όκσο ην 76,4% επηζπκεί
ην πεληαεηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ λα αλαγλσξηζζεί σο Μεηαπηπρηαθό θαη ην 43,4%
επηζπκεί 2 έηε κεηαπηπρηαθά.
- Τν 48,1% πηζηεύεη όηη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαηνρπξώλνληαη κε ην
ζεκεξηλό πηπρίν Π.Π.Σ. πεληαεηνύο θνίηεζεο, ελώ ην 46,8 % όρη. Τν 32,1% επηζπκεί
ηελ ηζνηηκία ηνπ 5εηνύο κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν, ελώ ην 14,3% ην 3 +2 γηα ηελ
πξνζαξκνγή ζηελ ΔΔ.
Δπνκέλσο ζύλνιν πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ 5 έηε, ελώ ζην κεηαβαηηθό
ζηάδην 4 έηε ζην Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ θαη 1 ζην κεηαπηπρηαθό,
κέρξη ηελ ηζνξξόπεζε ηεο ζύγρπζεο πνπ ππάξρεη. ηελ ζπλέρεηα 3 έηε
πξνπηπρηαθά + 2 κεηαπηπρηαθά γηα πξνζαξκνγή ζηνλ εληαίν ραξαθηήξα ησλ
ζπνπδώλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ.
Σηοςρ αποθοίηοςρ απαζσολούμενοςρ
Απαζρόιεζε
- To 40% απήληεζε όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλν από ηηο βαζηθέο γλώζεηο πνπ απέθηεζε
ζην Παλεπηζηήκην ζε πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο 60-80%. Τν 17,5% απήληεζε όηη δελ
είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο 40-60%.
- Τν 36,8% απήληεζε όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλν από ηνπο απόθνηηνπο πνπ
πξνζειήθζεζαλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο ζε βαζκό 60-80% θαη ην 31,6 % ζε βαζκό 4060%.
- Μόλν ην 17,5% απαζρνιείηαη ζε αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ (δει. ζρεηηθό κε
πηπρηαθή δηαηξηβή, κεηαπηπρηαθό, δεύηεξν πηπρίν, δηδαθηνξηθό) θαη απηό ζε πνζνζηό
0-20%.
- Τν 53,7% κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζε ρξνληθό
δηάζηεκα 1 έηνπο βξήθε δνπιεηά ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ην πηπρίν ηνπ, ελώ ην
25,6% ζε 2-3 ρξόληα κε θαιέο πξννπηηθέο παξακνλήο.
Γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο νη γλώζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
εξγνδόηε είλαη ζε κέηξην βαζκό, αιιά κόλν ην 17,5 % αζρνιείηαη κε ην
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αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ. Οη κηζνί απόθνηηνη βξίζθνπλ δνπιεηά ζε 1
ρξόλν.
Αλακόξθσζε ηνπ Π.Σ.
- Τν 32,2% απήληεζε όηη ζε ελδερόκελε αλακόξθσζε ηνπ Π.Π.Σ. ε αλακόξθσζε
πξέπεη λα γίλεηαη κε γλώκνλα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην 23,8% ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο, ην 21,8% ηελ εξγαζία ζην Γαζαξρείν θαη ην 13,5% ηελ
επηζηήκε.
- Τν 98,8% απήληεζε όηη κηα ακθίδξνκε αληαιιαγή απόςεσλ, ζρεηηθά κε ην
Πξόγξακκα Σπνπδώλ, κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ, π.ρ. δαζαξρεία, γξαθεία,
παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ, ζα ήηαλ γόληκε.
- Τν 52,2% απήληεζε όηη γηα ηελ πξόζιεςε ζε ηδησηηθνύο θνξείο βαζηθό θξηηήξην
πξέπεη λα είλαη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ην 24,9% ν βαζκόο πηπρίνπ.
- Τν 77,4% απήληεζε όηη αλ δερζνύκε όηη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξέπεη λα
αληηζηνηρνύλ ζην επίπεδν ζπνπδώλ (δει. πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, πηπρίν από ΑΔΙ ή
ΤΔΙ, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, εμεηδίθεπζε, δηδαθηνξηθό), δελ θαηνρπξώλνληαη κε ην
ζεκεξηλό πηπρίν Π.Π.Σ. πεληαεηνύο θνίηεζεο. Πνζνζηό 32,1% παίξλεη ε άπνςε όηη
λα ηζρύζεη ην 3+2 θαη επίζεο 32,1% ε άπνςε γηα αλαγλώξηζε ηνπ πεληαεηνύο σο
Master.
Γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη κε γλώκνλα
πεξηζζόηεξν ηελ αγνξά εξγαζίαο, ακθίδξνκε αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο
εκπιεθόκελνπο ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθόηεηαο (ζθαηξηθή γλώζε) θαη όρη κόλν
ηνλ βαζκό. Αθόκε όηη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα δελ θαηνρπξώλνληαη κόλν
κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ.
Σε ζςνδςαζμούρ ηων παπαπάνω
Καηεγνξία εξσηεζέλησλ: Φνηηεηέο θαη κέιε ΓΔΠ
- Τν 35,8% απήληεζε όηη ππάξρεη ππεξβνιηθόο αξηζκόο καζεκάησλ θαη απηά πξέπεη
λα είλαη 10 καζήκαηα θαη’ έηνο, ελώ ην 23,8% 12 καζήκαηα θαη’ έηνο.
Τν 51% δελ ζπκθσλεί ην πεληαεηέο ζήκεξα Π.Π.Σ. λα γίλεη 3εηέο, ελώ ην 43,6%
ζπκθσλεί.
- Τν 73,5% απήληεζε όηη επηζπκεί ηελ αλαγλώξηζε ηνπ πεληαεηνύο σο κεηαπηπρηαθνύ
ηίηινπ.
πκθσλνύλ όηη ην πεληαεηέο πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί σο κεηαπηπρηαθό θαη όηη ν
αξηζκόο ησλ καζεκάησλ είλαη ππεξβνιηθόο θαη λα ζπγθεληξώλνληαη ζε εληαίν
ρώξν.
Καηεγνξία εξσηεζέλησλ: Φνηηεηέο, ΓΔΠ, Γαζαξρεία & ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο
- Τν 68,3% απήληεζε όηη αλ δερζνύκε όηη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξέπεη λα
αληηζηνηρνύλ ζην επίπεδν ζπνπδώλ (δει. πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, πηπρίν από ΑΔΙ ή
ΤΔΙ, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, εμεηδίθεπζε, δηδαθηνξηθό), απηά δελ θαηνρπξώλνληαη κε
ην ζεκεξηλό πηπρίν Π.Π.Σ. πεληαεηνύο θνίηεζεο. Τν 34% επηζπκεί ηελ ηζνηηκία ηνπ
πεληαεηνύο κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν θαη ην 26,1% κε ην 3+2.
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- Τν 87,5% απήληεζε όηη κηα ακθίδξνκε αληαιιαγή απόςεσλ, ζρεηηθά κε ην
Πξόγξακκα Σπνπδώλ, κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ, π.ρ. δαζαξρεία, γξαθεία,
παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ, ζα ήηαλ γόληκε.
πκθσλνύλ όηη δελ θαηνρπξώλνληαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα κόλν κε
ηίηινπο ζπνπδώλ. Πεξίπνπ ίδην πνζνζηό επηζπκεί ηελ ηζνηηκία ηνπ πεληαεηνύο κε
κεηαπηπρηαθό ηίηιν (34 %) θαη κε ην 3+2 (26,1 %), κεηά από γόληκν δηάινγν κε
ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
Καηεγνξία εξσηεζέλησλ: Γξακκαηεία ηκήκαηνο
- Oη ιηκλάδνληεο θνηηεηέο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 30%.
- Από ηα 92 καζήκαηα επηινγήο κόλν 0-20 θνηηεηέο επηιέγνπλ ην 30% ησλ
καζεκάησλ δει. 27 καζήκαηα θαη 20-40 θνηηεηέο 25 % δει. 23 καζήκαηα.
Πεξηζζόηεξνη από ην 55% ησλ θνηηεηώλ επηιέγεη 1-12 καζήκαηα, ελώ ην 10%
επηιέγεη 16 καζήκαηα.
πκπέξαζκα ν ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκόο καζεκάησλ επηινγήο ρακειήο
επηιεμηκόηεηαο όπσο παξνπζηάδεηαη από ηηο δειώζεηο καζεκάησλ θαη από ηελ
εκπεηξία ηεο αθόκε πην κηθξήο παξαθνινύζεζεο απηώλ από ηνπο θνηηεηέο.
πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμάγνληαη ηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο.
Όζον αθορά ηις ζποσδές:
1. Καζηέξσζε ησλ νκαδνπνηεκέλσλ καζεκάησλ κε βάζε ην πξόγξακκα θαη ηελ
αγνξά εξγαζίαο. Καζνξηζκόο ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ 3 εηώλ πξνπηπρηαθνύ. Όια ηα
ινηπά καζήκαηα γίλνληαη επηινγήο. Μεηά από κηα ρξνληθή δνθηκαζία, απνθιεηζκόο
ησλ κηθξνύ ελδηαθέξνληνο καζεκάησλ. Αλακνξθώζεηο πξνγξακκάησλ θάζε 5-10 έηε,
αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη.
2. Πνηνηηθή βειηίσζε θαη πνζνηηθή κείσζε καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ (1-2/ηνκέα),
κε παξάιιειε αύμεζε πξαθηηθώλ καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ζεσξεηηθά, νξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ από Έιιελεο θαη μέλνπο νκηιεηέο (Διεπζεξνρσξηλόο 2005). Καζεκεξηλή
ελεκέξσζε γηα ην πξόγξακκα από web-site.
3. Σην κεηαβαηηθό ζηάδην δηάξθεηα πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 4 έηε (όπσο ζηε Τνπξθία,
Καλαδά). Άιισζηε ην ΓΟΑΤΑΠ αλαγλσξίδεη πξνγξάκκαηα 4εηνύο δηάξθεηαο σο
ηζνδύλακα κε πεληαεηνύο θαηόπηλ εμέηαζεο ζε ιίγα καζήκαηα (6-10).
Όζον αθορά ηην απαζτόληζη:
- Η δηεπθόιπλζε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο από ην παλεπηζηήκην ζηελ αγνξά εξγαζίαο
είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή
ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ.
- Η ζύλδεζε ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο ππνβνεζνύλ ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ.
- Η ζπγρώλεπζε ζρνιώλ κε παξόκνην αληηθείκελν ζα ζπλδξάκεη ζηε κείσζε ηεο
αλεξγίαο. Τα ΤΔΙ ζε άιιεο ρώξεο πξνεγκέλεο δαζνπνληθά δελ είλαη αληαγσληζηηθά,
αιιά ζπκπιεξσκαηηθά. Γη’ απηό ηα ΤΔΙ Διιάδαο γηα λα κε είλαη «αληαγσληζηηθέο
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πεγέο αλεξγίαο», κεηά από έλα κεηαβαηηθό ζηάδην πξνζαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο
πξέπεη ή λα ζπγρσλεπζνύλ κε ΑΔΙ ή κε ΙΔΚ δαζνπνλίαο.
Σην κεηαβαηηθό ζηάδην, ηόζν νη δαζνιόγνη, όζν θαη νη ηερλνιόγνη, λα μεθηλνύλ ρσξίο
λα δώζνπλ εμεηάζεηο κε ηα ίδηα δηθαηώκαηα, αιιά ρσξίο απηνδπλακία ησλ δαζνπόλσλ
ζηελ ππνγξαθή κειέηεο θαη ζηελ ππεπζπλόηεηα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. To
ίδην πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηελ ζηειέρσζε ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ, όπνπ πξνζιακβάλεηαη
επηθεθαιήο δαζνιόγνο θαη ζηειερώλεηαη ε ππεξεζία από δαζνπόλνπο. Διιείςεη
ελδηαθεξόκελνπ δαζνιόγνπ ε ππεξεζία πξνζσξηλά κπνξεί λα ζηειερσζεί από
δαζνπόλνπο (ΤΔΙ).
Με ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο ηόζν νη δαζνιόγνη, όζν θαη νη δαζνπόλνη κπνξνύλ λα
αλαβαζκηζζνύλ κεηά από εμέηαζε ζην ΓΔΩΤΔΔ γηα πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ζε
έλα απζηεξό ζύζηεκα, αλάινγν ηεο ηάμεο ησλ εξγνιεπηηθώλ πηπρίσλ. Η αλαβάζκηζε
απηή γηα ηνπο δαζνπόλνπο ζα είλαη θιηκαθσηή ζε κεγαιύηεξν βάζνο ρξόλνπ θαη ζε
νξηζκέλα όξηα.
Όζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
(άδεηεο, κεηξώα θ.ιπ.) αξκόδην είλαη ην ΓΔΩΤΔΔ.
Δπραξηζηίεο
Η έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Τακείν - ΔΚΤ) θαη Διιεληθνύο εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) - Δξεπλεηηθό Φξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: Θαιήο.
Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ.
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Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
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Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Γεώπγιορ π. Δςθςμίος

Πεπίλητη
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Π.Π.) βξίζθνληαη θάησ απφ εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
πξνζηαηεχνληαη κε λνκηθά ή άιια κέζα θαη έρνπλ αλαθεξπρηεί κε ζηφρν λα
δηαηεξήζνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα κηαο πεξηνρήο, λα αλαπηχμνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε, λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο. ήκεξα νη Π.Π.
πνπ έρνπλ θάπνην επίζεκν ραξαθηεξηζκφ αξηζκεηηθά μεπεξλνχλ ηηο 160.000 ζε
παγθφζκην επίπεδν θαη θαηαιακβάλνπλ ην 13% πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηνπ πιαλήηε. Ζ
δηαρείξηζε ησλ Π.Π. απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηαηήξεζε, αλφξζσζε,
πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζή ηνπο. Έρνπλ πεξάζεη 77 ρξφληα απφ ηελ πξψηε
αλαθήξπμε Π.Π. ζηε ρψξα καο (εζληθνί δξπκνί Οιχκπνπ θαη Παξλαζζνχ). Ζ
δηαρείξηζή ησλ Π.Π. έρεη αλαηεζεί εδψ θαη κηα δεθαεηία ζηνπο 28 ελεξγνχο ζήκεξα
Φνξείο Γηαρείξηζεο. Ζ επνπηεχνπζα αξρή ηνπο είλαη ε Δπηηξνπή «Φχζε 2000», ε
νπνία εηζεγείηαη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ Π.Π. ηεο ρψξαο ζην εθάζηνηε ππνπξγφ
Πεξηβάιινληνο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί θαη παξνπζηαζηεί
ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο ησλ Π.Π. ζηελ Διιάδα. Γηα λα παξνπζηαζηεί πην
αλαιπηηθά ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ Π.Π. κειεηάηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην
δηαρξνληθά, ε δνκή, ε ζχλζεζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη ππνδνκέο ησλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο ησλ Π.Π. παξάιιεια επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ζηα πξνβιήκαηα
δηαρείξηζεο ησλ Π.Π.
Λέξειρ κλειδιά: Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, δηαρείξηζε, θνξείο δηαρείξηζεο
Διζαγυγή
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ εηδηθφ
θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Οη πεξηνρέο απηέο αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε
ζπνπδαηφηεηά ηνπο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Eken et al
2004, Garcia-Frapoli et al 2009), ζηε δηαηήξεζή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Dudley &
Philips 2006, Dudley 2008) θαζψο επίζεο γηα ηελ ζεκαζία ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο
αλαςπρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Tsitsoni et al 2002, Παπαγεσξγίνπ
θ.ά. 2003, Δπζπκίνπ 2014).
Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο (Π.Π.) φπσο δίλεηαη
ζηελ θνηλνηηθή νδεγία «Φχζε 2000», βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δηαιεθηηθή ζρέζε:
γηα λα πξνζηαηεχζνπκε κηα πεξηνρή πξέπεη λα ηε δηαρεηξηζηνχκε θαηάιιεια αιιά θαη
αληηζηξφθσο γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε πξέπεη λα ηελ πξνζηαηεχζνπκε
(Μπεξηάηνο 2003).
Σν παγθφζκην ελδηαθέξνλ γηα ηηο Π.Π. θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ηνπο
παξνπζηάδεη δηαξθψο έληνλεο απμεηηθέο ηάζεηο. Απφ 30.000 πεξίπνπ πεξηνρέο
(ζρεδφλ ην 10% ηεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε) πνπ αλαθέξεη ν Καξακέξεο
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(1999) ζηνλ πιαλήηε, ην 2002 αλέξρνληαη ζηηο 44.000, ζχκθσλα κε άιιεο αλαθνξέο,
ελψ ζήκεξα μεπεξλνχλ ηηο 160.000 πεξηνρέο (πίλαθαο 1).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί θαη λα πεξηγξαθεί ε θαηάζηαζε
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα, ε δηαρείξηζή ηνπο (πψο, πνπ
θαη απφ πνηφλ αζθείηαη) θαζψο θαη ε θαηαγξαθή πηζαλφλ πξνβιεκάησλ πνπ
εληνπίδνληαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο.
Ιζηοπική αναδπομή
Ζ επαηζζεζία ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο είλαη
γλσζηή θαη έθδειε απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε. Ζ πξψηε γξαπηή αλαθνξά γηα ηε
ζσηεξία θαη δηαηήξεζε ελφο δάζνπο αθνξά ηε δεκνζίεπζε ελφο ζρεηηθνχ
δηαηάγκαηνο ζηελ Κίλα ην νπνίν ρξνλνινγείηαη πεξί ηα 1122 π.Υ. (Δπζπκίνπ 2007).
Αθφκε θαη ε ζξεζθεία έπαημε βαζηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ
αξραία Διιάδα θαη ζηε Ρψκε είλαη γλσζηά ηα ηεξά άιζε θαη ηα ηεξά δέληξα ηα νπνία
ήηαλ αθηεξσκέλα ζε ζεφηεηεο, ησλ νπνίσλ θπζηθά ε πξνζηαζία ήηαλ απφιπηε. Σν
πξψην θπζηθφ απφζεκα ζηνλ δπηηθφ θφζκν ήηαλ ζηελ Βελεηία ηνλ 8ν κ.Υ. αηψλα σο
θαηαθχγην γηα ειάθηα θαη αγξηνγνχξνπλα.
ηε Γαιιία ην 1853 δεκηνπξγήζεθε ην πξψην θπζηθφ απφζεκα ησλ ζχγρξνλσλ
ρξφλσλ κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ δάζνπο νμπάο ηνπ Fontainebleau σο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρήο, φπνπ κε λφκν δηαθπιάρηεθε αλέγγηρηε ε θπζηθή νκνξθηά ηνπ δάζνπο.
ηηο Ζ.Π.Α. αλαθπξήρζεθε κηα κεγάιε έθηαζε «παξζέλαο θχζεο» (wilderness area),
ε πεξηνρή Yellowstone, σο εζληθφ πάξθν (Νational Ρark) ην 1872. Πξφθεηηαη γηα ηελ
πξψηε επίζεκα αλαθεξπγκέλε Π.Π. ζε παγθφζκην επίπεδν. Έθηνηε αθνινχζεζε ε
αλαθχξπμε πνιιψλ άιισλ εζληθψλ πάξθσλ φπσο ηνπ Josesmite ζηε Sierra Nevada
ηεο Καιιηθφξληαο, ηνπ Grand – Canyon, ζηε Nevada θιπ. ήκεξα νη Ζ.Π.Α.
βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ θαη έθηαζεο εζληθψλ πάξθσλ
πνπ δηαζέηνπλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην 3,4% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο
(Δπζπκίνπ 2007).
Ζ αλαθήξπμε ηεο πξψηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ζε επξσπατθφ έδαθνο έγηλε ζηηο
24 Μαΐνπ ην 1909, κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ελλέα (9) εζληθψλ πάξθσλ ζηελ
νπεδία (Δπζπκίνπ 2007). Ζ εκεξνκελία απηή, ε 24ε Μαΐνπ, θαζηεξψζεθε απφ ηελ
EUROPARC – Έλσζε Δπξσπατθψλ Πάξθσλ σο Δπξσπατθή Ζκέξα Πάξθσλ
(Δπζπκίνπ 2014α) θαη ενξηάδεηαη εδψ θαη 15 ρξφληα (απφ ην 1999).
Πίλαθαο 1. Υξνληθή δηαδξνκή ζεζκνχ Π.Π. δηεζλψο.
Έηορ
1853
1872
1909
1918
1938
2002
2014

Πεπιοσή
Γάζνο Fontainebleau
Δζληθφ Πάξθν Yellowstone
9 Δζληθά Πάξθα
Πάξθα Ordesa & Covadogna
Δζληθνί Γξπκνί Παξλαζζνχ θαη Οιχκπνπ
Πεξίπνπ 44.000 πεξηνρέο ζηνλ πιαλήηε
>160.000 πεξηνρέο ζηνλ πιαλήηε
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Υώπα
Γαιιία
Ζ.Π.Α.
νπεδία
Ηζπαλία
Διιάδα
10% έθηαζεο ηνπ πιαλήηε
~13% έθηαζ. ηνπ πιαλήηε

ηελ Διιάδα ε πξψηε πξάμε αλαθήξπμεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο έγηλε ην 1938
κε ηελ αλαθήξπμε ησλ Δζληθψλ Γξπκψλ Παξλαζζνχ θαη Οιχκπνπ. ηνλ πίλαθα 1
δίλεηαη ε ρξνληθή δηαδξνκή ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε δηεζλέο
επίπεδν. Έθηνηε ζπλερψο λέεο πεξηνρέο εκπινπηίδνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
Οι Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ ζηην Δλλάδα
Σν 1938, δειαδή ηξηάληα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ πάξθσλ ζε επξσπατθφ
έδαθνο πξηλ 77 ρξφληα απφ ζήκεξα (2015), αλαθεξχρηεθαλ νη Δζληθνί Γξπκνί
Παξλαζζνχ θαη Οιχκπνπ σο ε πξψηε επίζεκε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή (Π.Π.) ζηελ
Διιάδα. Έθηνηε αθνινχζεζε ε ζεζκνζέηεζε κηαο ζεηξάο θαηεγνξηψλ απφ
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο φπσο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Σελ ηειεπηαία
εηθνζαεηία δηαπηζηψλεηαη κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο ζε γεσκεηξηθή πξφνδν. Δλψ
ινηπφλ ην 1995 νη Π.Π. ηεο Διιάδαο ήηαλ 65 ζηνλ αξηζκφ θαη θαηαιάκβαλαλ πεξίπνπ
ην 3% ηεο ρψξαο, ην 2000 αλήιζαλ ζε 270 κε έθηαζε ζην 17% ηεο ρψξαο θαη ζήκεξα
αξηζκνχλ 419 πεξηνρέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 1/3 (33%) ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο
(Δπζπκίνπ 2015).
Προζηαηεσόμενες Περιοτές εθνικού ταρακηήρα
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εζληθνχ ραξαθηήξα είλαη απηέο πνπ δηέπνληαη απφ ην
εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Κάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο θαηεγνξίεο
πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, δίλνληαη
ζηε ζπλέρεηα κε ρξνληθή ζεηξά νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.
Ο λφκνο 856/37 αλαθήξπμε ηηο δπν πξψηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα,
ηνπο εζληθνχο δξπκνχο Οιχκπνπ θαη Παξλαζζνχ. Με ην λφκν 996/71 ζεζπίζηεθαλ νη
Δζληθνί Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε θαη ηα Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο. Λίγν
αξγφηεξα κε ηνλ λφκν 177/75 ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 2637/98
ζεζπίζηεθαλ ηξεηο αθφκε θαηεγνξίεο: ηα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, ηα Δθηξνθεία
Θεξακάησλ θαη νη Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο.
Βέβαηα απφ ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, κε ηνλ λφκν 1465/1950, ν νπνίνο είλαη
έλαο λφκνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πεξί αξραηνηήησλ, αλαθέξεηαη γηα πξψηε
θνξά, ίζσο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν πξσηνηππία, ε αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία θαη
δηαηήξεζε πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο
(Σ.Η.Φ.Κ.). Καη γίλεηαη ιφγνο γηα πξσηνηππία ηεο ρψξαο καο δηφηη πξφθεηηαη γηα κηα
λνκνζεηηθή ξχζκηζε ε νπνία πξνεγείηαη θαηά πνιιέο δεθαεηίεο απφ ηε ζέζπηζε ηεο
δηεζλνχο χκβαζεο γηα ην Σνπίν.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο ζηαζκφο γηα ηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηε ρψξα καο είλαη ν λφκνο 1650/86. Πξφθεηηαη γηα έλα
βαζηθφ λφκν ν νπνίνο επηρεηξεί λα ελαξκνλίζεη ηελ ρψξα καο κε ηε δηεζλή
πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Θεζπίδνληαη κε απηφλ
ηνλ λφκν πέληε (5) λέεο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ: ηα Δζληθά Πάξθα, νη
Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, νη Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, νη
Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία θαη νη Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο.
Δηζάγεηαη ινηπφλ γηα πξψηε θνξά ε νλνκαζία ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (National Park)
σο θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, θάηη πνπ ηζρχεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο
Δζληθφο Γξπκφο είλαη θαζαξά ειιεληθή νξνινγία, θαζφηη ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα
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Δζληθφ Πάξθν κε θαζαξά δαζηθφ ραξαθηήξα. Καηά αλαινγία φηαλ έλα πάξθν έρεη
ζαιάζζην ραξαθηήξα, ραξαθηεξίδεηαη σο Θαιάζζην Πάξθν (ππάξρνπλ δχν: ηεο
Αινλλήζνπ θαη ηεο Εαθχλζνπ).
Σέινο κε ηνλ πην πξφζθαην λφκν, 3937/2011 «Γιαηήπηζηρ ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ και
άλλερ διαηάξειρ», φιεο νη θαηεγνξίεο πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο
εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ έμη (6) θαηεγνξίεο: Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο,
Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Φπζηθά Πάξθα (ηα νπνία δηαθξίλνληαη
ζε εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά), Πξνζηαηεπφκελα Σνπία θαη ηνηρεία Σνπίνπ ή
Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη ηα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο.
Προζηαηεσόμενες Περιοτές διεθνούς ταρακηήρα
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηεζλνχο ραξαθηήξα είλαη απηέο πνπ δηέπνληαη απφ ηηο
δηεζλείο πλζήθεο θαη πκβάζεηο ηηο νπνίεο έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη απνηειεί
ζπκβαιιφκελν κέινο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη: νη πγξφηνπνη ηεο χκβαζεο
Ρακζάξ, νη Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (χκβαζε Βαξθειψλεο γηα ηηο Π.Π.
ηεο Μεζνγείνπ), ηα Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο), ηα
Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο (UNESCO), ηα Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο
(UNESCO) θαη νη Πεξηνρέο κε Δπξσδίπισκα (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο).
Προζηαηεσόμενες Περιοτές εσρωπαϊκού ταρακηήρα
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο επξσπατθνχ ραξαθηήξα είλαη θπξίσο απηέο πνπ
εκπεξηέρνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ δηθηχνπ NATURA
2000. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε: Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο απφ ηελ Οδεγία ησλ
Οηθνηφπσλ (92/43/ΔΟΚ) νη νπνίεο έμη ρξφληα κεηά ηελ πξφηαζή ηνπο γηα έληαμε ζην
δίθηπν αμηνινγνχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (Δ.Ε.Γ.) θαη
ζε Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο – Ε.Δ.Π. (απφ ηελ Οδεγία ησλ Πηελψλ 79/409/ΔΟΚ
θαη ηελ Οδεγία 2009/109/ΔΔ). H Διιάδα έρεη εληάμεη ζπλνιηθά 419 πεξηνρέο ζην
δίθηπν NATURA 2000, απφ ηηο νπνίεο 241 ραξαθηεξίδνληαη σο Δ.Ε.Γ θαη 202 σο
Ε.Δ.Π., ελψ 24 πεξηνρέο θέξνπλ θαη ηνπο δχν ραξαθηεξηζκνχο.
Γιασείπιζη Πποζηαηεςομένυν Πεπιοσών - Πποβλήμαηα
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Π.Π. ζηελ Διιάδα ήηαλ ππεχζπλεο Κεληξηθέο Κξαηηθέο
Τπεξεζίεο, νη νπνίεο ζπρλά αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο, πνπ νθεηιφηαλ εηδηθά ζηα πξψηα ρξφληα ζηελ κε
αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ φισλ ησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ (Papageorgiou 1996). ηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο, ν αξηζκφο ησλ
κειεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθνί
πιεζπζκνί ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, είλαη αξθεηά κηθξφο
(Trakolis 2001).
Ο Καζηνχκεο (1994) αλαθέξεη φηη ν απηφλνκνο νξγαληζκφο, Δηδηθέο Γηνηθεηηθέο
Αξρέο Δζληθψλ Γξπκψλ, πνπ ζπζηάζεθε γηα ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ Π.Π. δελ
πήξε ηειηθά πνηέ ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο (Σακπάθεο θ.ά. 2014). Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ Π.Π. λα αλαιάβνπλ ηα θαηά ηφπνπο
Γαζαξρεία (Papageorgiou & Kassioumis 2005).
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Μέρξη θαη ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 1650/86 (ΦΔΚ 160/16-10-1986 η. Α΄), ε Γαζηθή
Τπεξεζία ήηαλ ε αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Π.Π. πνπ ζηελ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο είραλ ζεζπηζηεί κε βάζε ην Γαζηθφ Κψδηθα. Με ηνλ ελ
ιφγσ λφκν πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε ππεξεζηψλ – θνξέσλ κε απνθιεηζηηθφ
αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ Π.Π. (Papageorgiou et al 2008).
Έπεηηα απφ κηα δεθαπεληαεηία, ην 1999, κε ην λφκν 2742/99 «σωποηαξικόρ
ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη», ζεζκνζεηήζεθε ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.), σο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.)
ππεχζπλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Σελ επφκελε δηεηία
ηδξχνληαη νη δπν πξψηνη Φ.Γ. γηα ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ηεο Εαθχλζνπ θαη ην
Δζληθφ Πάξθν ρνηληά-Μαξαζψλα. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Φ.Γ. ζε ιεηηνπξγηθή κνξθή
μεθηλά νπζηαζηηθά ην 2003, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3044/2002 νπφηε θαη
ζπζηήλνληαη 25 λένη Φνξείο Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε
ηζάξηζκσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Σν 2010 πξνζηίζεηαη έλαο αθφκε λένο Φ.Γ.
απηφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο Αξάρζνπ, νπφηε
κέρξη θαη ζήκεξα νη ζπγθξνηεκέλνη θαη ελεξγνί πιένλ Φ.Γ.Π.Π. ηεο ρψξαο καο είλαη
ζπλνιηθά είθνζη νθηψ (28).
Οη πεξηζζφηεξνη Φ.Γ. ιεηηνπξγνχλ κε Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.), θαη
δελ δηαζέηνπλ Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο (Βψθνπ 2011). Κξίλεηαη
απαξαίηεηε ε έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ (Π.Γ.) κε ςεθηνπνηεκέλε
νξηνζέηεζε ηεο θάζε Π.Π. (Βέξγνο θ.ά. 2011) θαζψο κέρξη ην 2010 ε Kavraki (2010)
ζην δείγκα ηεο έξεπλάο ηεο κφλν ην 28,6% ησλ Φ.Γ.Π.Π. δηαζέηεη Π.Γ. θαη σο εθ
ηνχηνπ έρεη θαηνρπξσκέλα φξηα. Μέρξη ζήκεξα, απφ ζηνηρεία πνπ δίλεη ην ΤΠΔΚΑ
ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ (ΤΠΔΚΑ, 2014) δηαπηζηψλεη θαλείο φηη απφ ηηο 24 Π.Π. ζχκθσλα
κε ην λφκν 3937/2011, κφλν νη 7, δειαδή πεξίπνπ ην 1/3 απηψλ, δηαζέηνπλ Π.Γ.
(ηειεπηαία πξφζβαζε 20-9-2014). Όζνλ αθνξά ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, έξεπλα ηεο
Kavraki (2010) έδεημε φηη ην 73,3% ησλ Φ.Γ. δελ έρεη ζπληάμεη λέα, αιιά θαη ζε
εθείλνπο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί εθθξεκεί ε έγθξηζε ηνπο απφ ην ΤΠΔΚΑ (Βέξγνο θ.ά.
2011).
Ζ νξγάλσζε ησλ Φ.Γ. απαξηίδεηαη απφ έλα 7κειέο έσο 11κειέο Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην (Γ..) αλάινγα ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, ζην νπνίν εθπξνζσπνχληαη
ηφζν ε θεληξηθή εμνπζία (εθπξφζσπνη ησλ ππνπξγείσλ), νη πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί
άξρνληεο (εθπξφζσπνη ηεο/ησλ πεξηθέξεηαο/σλ θαη ηνπ/ησλ δήκνπ/σλ φπνπ
εθηείλεηαη ε Π.Π.) θαζψο θαη Μ.Κ.Ο. πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κάζε Γ.. ηνπ
Φ.Γ.Π.Π., έρεη έλαλ πξφεδξν θη έλαλ αληηπξφεδξν. Οη εηδηθφηεηεο ησλ Πξφεδξσλ ησλ
πξφζθαησλ Γ.. ησλ θνξέσλ είλαη ζε πνζνζηφ 41,2% Γαζνιφγνη θαη 23,5%
Βηνιφγνη (Βέξγνο θ.ά. 2012). To 47,1% απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν
(Καζεγεηέο Α.Δ.Η.), ην 11,8% είλαη Δξεπλεηέο ελψ ην 23,5% είλαη πςειφβαζκα
ζηειέρε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. (Κavraki 2010). Σν απνθεληξσκέλν ζχζηεκα
εμνπζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ Π.Π. εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ Zachrisson (2008) ζηε
νπεδία, ζηελ νπνία ηε δηαρείξηζε έρνπλ νη Γήκνη θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη
φρη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ θαιχηεξα νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο.
ηε δεθαεηία (2003-2013), πνπ πέξαζε απφ ηε ζχζηαζή ηνπο, νη Φ.Γ. ζπγθξνηήζεθαλ
ζε ιεηηνπξγηθά ζψκαηα, αθνχ πέξαζαλ απφ «πνιιά θχκαηα», εμνπιίζηεθαλ
πιηθνηερληθά, ζηειερψζεθαλ κε επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, έρεη αιιάμεη
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο θαη ζήκεξα
πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα κε εζληθή θαη επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε.
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Ζ ζηειέρσζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (Φ.Γ.Π.Π.) κε
έκςπρν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ επηηεχρζεθε ζηαδηαθά απφ ηελ ίδξπζή ηνπο, ελψ ε
πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ επηζηεκφλσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζην ζηειερηαθφ
δπλακηθφ ησλ Φ.Γ. δίλεηαη ζην ζρήκα 1 (Δπζπκίνπ 2009). ηελ ίδηα έξεπλα
θαηαγξάθεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2, κηα εληππσζηαθή ζπκκεηνρή ησλ
δαζνιφγσλ σο κφληκα ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζηε ζχλζεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ (Γ..) ησλ Φ.Γ. είηε ζαλ κεκνλσκέλνη επηζηήκνλεο είηε ζαλ εθπξφζσπνη
δηαθφξσλ θνξέσλ (Τπνπξγείσλ, Ο.Σ.Α., Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θιπ).
Ζ ιεηηνπξγία ησλ Φ.Γ. δηεπθνιχλεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην απφ
ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηεζζάξσλ (4) Καλνληζκψλ γηα θάζε θνξέα: 1) Καλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.., 2) Καλνληζκφο ππεξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ, 3) Καλνληζκφο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 4) Καλνληζκφο έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ. Όινη
ζρεδφλ νη Φ.Γ.Π.Π. δηαζέηνπλ απηνχο ηνπ απαξαίηεηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο
Καλνληζκνχο (Βέξγνο θ.ά. 2012).
Έλα αθφκε ζεκείν πνπ δηαθνξνπνηεί κεηαμχ ηνπο, ηνπο Φ.Γ., είλαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηνχο, φπνπ απηφο θπκαηλφηαλ αλάκεζα ζηνπο θνξείο
απφ 3 έσο πεξηζζφηεξα απφ 30 άηνκα (Δπζπκίνπ 2009). Πην πξφζθαηε έξεπλα
πξνζδηνξίδεη ην κέζν φξν πξνζσπηθνχ ζε 10 άηνκα αλά θνξέα (Βψθνπ 2011), αξθεηά
πην ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ παιηφηεξε έξεπλα.
ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΩΝ Φ.Δ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
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ρήκα 1. Ζ θαηά εηδηθφηεηα ζηειέρσζε ησλ Φ.Γ. (Δπζπκίνπ 2009)
Ζ πην πξφζθαηε απνγξαθή ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Φ.Γ. φπσο ηελ δίλεη ε Δπηηξνπή
Φχζε 2000, ππνινγίδεη φηη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ην 39% είλαη θχιαθεο
θαη ην 34% επηζηήκνλεο (Βψθνπ 2011). Απφ ηελ άιιε ε αδπλακία πξφζιεςεο
ηαθηηθνχ θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
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θάζε θνξέα, νδεγεί ζε έιιεηςε νξγαλνγξάκκαηνο θαη κηα πξνεδξνθεληξηθή
ιεηηνπξγία ησλ Φ.Γ. (Βέξγνο θ.ά. 2012).
χκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην λφκν 3937/2011, ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη Φνξείο Γηαρείξηζεο ή πθηζηάκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εηδηθέο ππεξεζίεο θαη ΝΠΓΓ ή θνξείο πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ζπκβάζεηο
δηαρείξηζεο (λ 2742/99) (ΤΠΔΚΑ 2014).
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ησλ Φ.Γ. γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ επξσπατθά
πξνγξάκκαηα. Ζ Kavraki (2010) αλαθέξεη σο έλα βαζηθφ πξφβιεκα ην γεγνλφο φηη ην
73,3% ησλ Φ.Γ. δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία. Ζ πξψηε κηθξή
ρξεκαηνδφηεζε, εθηφο θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ έγηλε ην 2011 κε ην «Πξάζηλν
Σακείν». Όινη ζρεδφλ νη Φ.Γ. έρνπλ εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν γηα ηελ πεξίνδν
2010-2015.
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΣΑ ΜΟΝΙΜΑ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ
ΜΕΛΗ ΣΩΝ Δ.. ΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ
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ρήκα 2. Ζ ζπκκεηνρή ησλ δαζνιφγσλ ζηα Γ.. ησλ Φ.Γ.Π.Π. (Δπζπκίνπ 2009)
Έλα άιιν πξφβιεκα, πνπ πνηθίιεη ζε έληαζε κεηαμχ ησλ Φ.Γ. είλαη ε έιιεηςε
ππνδνκψλ, εμνπιηζκνχ θαη ηδηφθηεησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Μφιηο ην 41,2%
απηψλ ρξεζηκνπνηεί ή θηινμελείηαη ζε γξαθεία θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηνπο θαηά ηφπνπο Γήκνπο (Kavraki 2010). Απφ ηνπο
Φ.Γ. πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο (πίλαθαο 2), ν πην θαιά
αληηππξηθά εμνπιηζκέλνο είλαη ν Φ.Γ.Δ.Γ. Πάξλεζαο, κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή
ππξθαγηά ηνπ 2007, ελψ νη Φ.Γ. ακαξηάο θαη Οιχκπνπ έρνπλ αλαπηχμεη πνιχ
ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ππξθαγηάο. Απφ ηνπο νθηψ (8) Φ.Γ.
πνπ δηαρεηξίδνληαη Δζληθνχο Γξπκνχο (Φ.Γ.Δ.Γ.), ελψ ην 87,5% απηψλ έρνπλ
ζπληάμεη ζρέδην πξνζηαζίαο ή θχιαμεο, κφλν ην ¼ (25%) έρεη εθπνλήζεη Μειέηε
Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο (Δπζπκίνπ θ.ά. 2013).
ηνλ πίλαθα 3 δίλνληαη νη ππνδνκέο θαη νη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππξθαγηά
πνπ δηαζέηνπλ νη Φ.Γ.Δ.Γ.
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Έλαο αθφκε βαζηθφο ξφινο ησλ Φ.Γ. είλαη θαη ν γλσκνδνηηθφο γηα ηηο δξάζεηο θαη
έξγα πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. Ζ δπζαξέζθεηα ηνπο,
ζε πνζνζηφ 56% έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη γλσκνδνηήζεηο ηνπο ζπρλά αγλννχληαη
(Kavraki 2010).
Πίλαθαο 2. Οη 8 Φνξείο Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ησλ Δζληθψλ Γξπκψλ ηεο Διιάδαο
ΦΓ1: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ
ΦΓ2: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ Παξλαζζνχ

ΦΓ5: Φ.Γ. Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ-Αψνπ &
Πίλδνπ
ΦΓ6: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ

ΦΓ3: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ Πάξλεζαο

ΦΓ7: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ Αίλνπ

ΦΓ4: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ ακαξηάο

ΦΓ8: Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο

Όζνλ αθνξά ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ Φ.Γ. απφ ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο είλαη ελζαξξπληηθά ηα απνηειέζκαηα θαη θπζηθά δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ
θνξέσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξσηνβνπιία ηνπ Φ.Γ. ηεο Β. Πίλδνπ λα
παξνπζηάδεηαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, κέζα απφ Ο.Σ.Α. θαη Μ.Μ.Δ. ν απνινγηζκφο
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ επφκελνπ (Βέξγνο θ.ά. 2011,
Βέξγνο θ.ά. 2012). Δπίζεο ζην ίδην Πάξθν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην
Φνξέα ησλ μελνδφρσλ ηνπ πάξθνπ θηάλεη ζην θαζφινπ επθαηαθξφλεην πνζνζηφ ηνπ
54,5% (Δπζπκίνπ θ.ά. 2011).
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Πίλαθαο 3. Τπνδνκέο θαη Γξάζεηο Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Φ.Γ.Δ.Γ. (Δπζπκίνπ θ.ά.
2013)
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Σν πην πξφζθαην δηαθαηλφκελν πξφβιεκα, πνπ πξφθεηηαη λα εκθαληζηεί ζηνπο
Φ.Γ.Π.Π., εθφζνλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεζεί ε πξφζεζε ηνπ ππνπξγείνπ, είλαη απηφ
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Φ.Γ. κέζσ ηεο
θαηάξγεζεο ή θαη ζπγρψλεπζεο απηψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Φ.Γ. είλαη
αξλεηηθή ελφςεη κηαο ηέηνηαο εμέιημεο ή πνιηηηθήο απφθαζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ
δεκηνπξγία ελφο θεληξηθνχ θνξέα δηαρείξηζεο αλά πεξηθέξεηα.
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ςμπεπάζμαηα
Οη πεξηζζφηεξνη Φνξείο Γηαρείξηζεο έρνπλ ελεξγφ δξάζε - ιεηηνπξγνχλ, πιένλ ηεο
δεθαεηίαο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γηα ην αλ πέηπραλ ή φρη είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί
θαζφηη δελ ηνπο εμαζθαιίζηεθαλ ζηελ νιφηεηά ηνπο νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο ηνπο (Βψθνπ 2011).
Σν πξψην θαη πην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, θαζνξηζηηθφ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ
Φ.Γ., πνπ πξέπεη άκεζα λα δηεπζεηεζεί είλαη ε χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ
έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ (Π.Γ.). Μφλν κε ηελ έθδνζε ησλ Π.Γ. είλαη
δπλαηή ε νπζηαζηηθή δηαρείξηζε ησλ Π.Π. θαζφηη ζα ππάξρνπλ ηφζν ε
ςεθηνπνηεκέλε νξηνζέηεζή ηνπο φζν θαη μεθάζαξνη ζηφρνη θαη κέηξα ζηε Γηαρείξηζή
ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο ησλ Φ.Γ. ζηα ππάξρνληα Γηνηθεηηθά
πκβνχιηα (Γ..) ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ επηζηήκνλεο απφ ηνλ
γεσηερληθφ ρψξν (ηνλ θαζ’ χιε αξκφδην επηζηεκνληθφ ρψξν γηα ην πεξηβάιινλ) ζε
αληίζεζε κε παιαηφηεξε ζηειέρσζε ησλ Γ.. ησλ Φ.Γ.Π.Π. (Δπζπκίνπ 2009). Βέβαηα
ππάξρεη κηα αληζνθαηαλνκή ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, κε κεησκέλε ζπρλά παξνπζία
ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ έλαληη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ (Βέξγνο θ.ά.
2012).
Ο αξηζκφο ησλ θπιάθσλ πνηθίιεη ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο, άιινηε πεξηζζφηεξνη θαη
άιινηε φρη. Αθφκε θαη ζε εθείλνπο ηνπο Φ.Γ. πνπ ππάξρεη θάπνηνο ηθαλνπνηεηηθφο
αξηζκφο θπιάθσλ, ην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ κε ζεζκνζεηεκέλε
δηθαηνδνζία απηψλ ζην αληηθείκελν ηεο θχιαμεο ησλ Π.Π. πρλά ν ξφινο ηνπο
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαθνξά πηζαλφλ παξαβάζεσλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο
ηνπο ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζηελ παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ
ζηνπο επηζθέπηεο.
Ζ ζηειέρσζε ησλ Φ.Γ. κε έλαλ Γηεπζπληή, φπσο πξνβιέπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηελ
πιεηνλφηεηα απηψλ έρνπλ νξηζηεί κε απφθαζή ηνπο, γηα ηελ ζέζε απηή νη ζπληνληζηέο
ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ (Βέξγνο θ.ά. 2012). Καηά ηελ Κavraki (2010) νη
Γηεπζπληέο/πληνληζηέο ησλ Φ.Γ. είλαη θπξίσο Γαζνιφγνη (28,6%) θαη Βηνιφγνη
(21,4%).
Διιείςεηο ππάξρνπλ αθφκε ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Φ.Γ. Απηφ βέβαηα
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, δειαδή ηελ έιιεηςε εμαζθάιηζεο
ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Παξφια απηά ε γεληθή θαηάζηαζε ησλ θνξέσλ
παξνπζηάδεη κηα δηαξθψο βειηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Έρνληαο ππφςε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο ε πιεηνςεθία ησλ Φ.Γ.Π.Π.
πξνζπαζεί γηα ην θαιχηεξν ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, αιιά δελ επαξθεί κφλν ε θαιή
ζέιεζε θαη ν εξγαζηαθφο δήινο θάπνησλ, ιίγσλ ή κάιινλ πνιιψλ ππαιιήισλ ησλ
Φ.Γ.
Ζ θαιή ζπλεξγαζία θαη ε απνδνρή απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία ησλ Φ.Γ. δείρλεη έλα ζεηηθφ θιίκα θη έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα πεξηζζφηεξε
δνπιεηά ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Πξηλ κηα δεθαεηία ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ, ζα
ηνικνχζα λα ην ραξαθηεξίζσ αξλεηηθφ έσο ερζξηθφ ην θιίκα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
πξνο ηνπο Φ.Γ. θπξίσο ιφγσ άγλνηαο ή παξαπιεξνθφξεζεο.
Μφλν κε ηελ δηαξθή ελεκέξσζε θαη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ Φ.Γ.Π.Π. θαζψο θαη κε
ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ελεξγή φπνπ ρξεηάδεηαη ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ
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θνηλσληψλ, ζηα νθέιε θαη ηηο ππνρξεψζεηο, είλαη δπλαηή ε ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
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ΥΡΟΝΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΥΔΗ ΜΑ
ΜΔ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ιυάννηρ Δ. Θεοδυπόποςλορ

Πεπίλητη
Με ην παξφλ άξζξν εηζάγνπκε ζηελ νηθνινγηθή ζεκαηηθή ηνλ φξν ηεο
ρξνλννηθνινγίαο (Zeitökologie). Αξρηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ «πξντζηνξία» ηνπ φξνπ,
πξνβαίλνπκε ζε ελλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγίαο,
αλαθεξφκαζηε ελ ζπληνκία ζε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ελ ζπλερεία πξνβαίλνπκε ζε κηα κηθξή επηζθφπεζε ηεο
νηθνινγηθήο εξσηεκαηνζεζίαο. ε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζχληνκε αλαδξνκή ζην
παξειζφλ ηεο νηθνινγίαο, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νηθνινγία, ζηελ ρξηζηηαληθήνξζφδνμε εθδνρή ηεο, θαζψο θαη ζηηο «πεξηπέηεηεο» ηεο νηθνινγίαο. Βαζηθφο άμνλαο
ηεο ζεκαηηθήο καο είλαη φηη ε θξηηηθή ζηελ θαπηηαιηζηηθή ππεξαλάπηπμε, ε
ηαμηλφκεζε ηεο νηθνινγίαο ζηνλ πξννδεπηηζκφ θαη ε ππεξαηζηφδνμε εθηίκεζε φηη κε
βάζε ηελ νηθνινγία κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα θαζνιηθή εξκελεία ηνπ θφζκνπ,
ρξήδνπλ κηαο θξεζθαξηζκέλεο καηηάο, πέξαλ ηνπ θαινχ θαη θαθνχ ησλ ηδενινγηθψλ
θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηεξενηχπσλ. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνπκε ηελ πξαθηηθή θαη ηελ
ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο ρξνλννηθνινγίαο. Ζ ρξνλνηθνινγία δείρλεη έλαλ, εηζέηη, ηξφπν
εξκελείαο ηεο νπζίαο ηνπ Οηθνινγηθνχ πέξαλ ηέηνησλ πξνθαηαιήςεσλ. Αλαδεηά ηελ
ζχληεμε νίθνπ θαη ρξόλνπ, ρξφλνπ ηεο θηίζεσο θαη αλζξψπηλεο ρξνληθφηεηαο ζηνλ
ηφπν ηεο γεγνλφηεηαο. Ό,ηη ραξαθηεξίδεη ηε δσή ζην πεξηβάιινλ δελ είλαη θάπνηνο
επζχγξακκνο, εκεξνινγηαθφο, θαη φρη κφλν, ρξφλνο, αιιά γεγνλφηα θαηά θαλφλα
αζπλερή θαη απξνζδηφξηζηα, απφ ηα νπνία δεκηνπξγείηαη έλα κάγκα, κηα ζχγθξαζε,
θαηά ηελ νπνία νίθνο θαη ρξφλνο επνπδελί δελ κπνξνχλ λα λνεζνχλ απηνλνκεκέλνη
θαη κάιηζηα φρη κφλν γηα ην θπζηθφ, αιιά θαη γηα θάζε «πεξηβάιινλ». Όληαο ν
άλζξσπνο ζε απηή ηελ ρξνλνηθνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα βειηηψλεη ηελ νηθνινγηθή ηνπ
ζπλείδεζε αζθνχκελνο.
Λέξειρ κλειδιά: Υξνλννηθνινγία, γεγνλφηεηα, νίθνο, ρξφλνο, Οηθνινγηθφ, ζχγθξαζε,
ζχληεμε
Διζαγυγικά διεςκπινιζηικά
Με ηελ ίδηα «ινγηθή» πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηε θηινζνθία φξνπο φπσο ην Δίλαη, ην
Γίγλεζζαη θ.ά., κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν ην Οηθνινγηθό. Γηαηί πξνθαλψο
κε ηελ εμέιημε ηεο νηθνινγηθήο εξσηεκαηνζεζίαο, πξνέθπςε ε αλάγθε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε λέεο έλλνηεο, γηα λα ηρλειαηήζνπκε έλα ζέκα πνπ από ηε θύζε ηνπ
είλαη πξσηαξρηθφ θαη αλεμάληιεην, φπσο ην Δίλαη θαη ην Γίγλεζζαη. Ίζσο έρεη δίθην ν
Bodenstedt, έλαο ζπλήγνξνο ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη αηκφζθαηξαο, φηαλ ηζρπξίδεηαη
φηη κε ηε εμαθάληζή ηεο ζηεξεζήθακε ηελ αίζζεζε κηαο κπζηηθήο ζχληεμεο θχζεο
θαη πνιηηηζκνχ, πνπ δελ πεξηγξάθεηαη κε φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αλέθαζελ, γηα λα
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πεξηγξάςνπκε ηελ πνηθηιφηεηά ηεο, ηε θπζηθή σξαηφηεηα θαη ηελ ελ γέλεη δσηθή
πξαγκαηηθφηεηα (Bodenstedt, Βd. 4, 2001). Τπ‟ απηφ ην πξίζκα αο καο επηηξαπεί λα
αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο Χξνλννηθνινγίαο. Σχςεηο ζπλεηδήζεσο γηα ηε ζπλερή
πεξηπέηεηά καο κε λέεο έλλνηεο δελ έρνπκε, ηνπιάρηζηνλ αθφηνπ ν F. Rodi
απνθαηέζηεζε ηε ρακέλε ηηκή ηεο ιεμεπιαζίαο (Rodi 1990, 15 θ.εμ.). Όκσο
παξακνλεχεη ν Hegel θξνχνληαο ηνλ θψδσλα ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο ζξαζύηεηαο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ζπλήζσο ηέηνηεο επηινγέο, νη νπνίεο δελ νδεγνχλ πάληα ζηε ζχιιεςε
ηεο νπζίαο ησλ πξαγκάησλ: «Τν πην εύθνιν είλαη λα θξίλεηο θάηη πνπ έρεη πεξηερόκελν
θαη γλεζηόηεηα, δπζθνιόηεξν είλαη λα ην ζπιιάβεηο θαη ην πιένλ δύζθνιν , πνπ ελώλεη
θαη ηα δύν, ε εθ ησλ έλδνλ παξάζηαζή ηνπ» (φ.π.α., 33).
Οπδέπνηε ζα γλσξίζνπκε ην Όιν ηεο θηίζεο. Πξνέρεη ε δηελεθήο εμέηαζε θαη
εξκελεία πηπρψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ, ψζηε κέζα απφ ην εθάζηνηε κείδνλ ηνπ Ειαρίζηνπ,
λα θαλεξψλεηαη θάηη απφ ην αλεμάληιεην λφεκα ηνπ Όινπ. Έλα ειάρηζην, ελ
πξνθεηκέλσ, είλαη θαη ε ρξνληθή πθή ηνπ Οηθνινγηθνχ. Υξφλνο θαη νηθνινγία ζε
εκπιέθνπλ ζην θηινζνθηθφ εξψηεκα γηα ηε ζρέζε ρξφλνπ θαη «νίθνπ». Θέκα αραλέο
πνπ δελ θαιχπηεηαη κε ζχληνκεο αλαθνξέο, φπσο ε παξνχζα. Δδψ εζηηάδνπκε ζε έλα
κφλν ζεκείν ηνπ, ζηελ ρξνλννηθνινγία. Θα δείμνπκε κφλν κηα «ζχληεμε νξηδφλησλ»
(Verschmelzungshorizont), - γελλήηνξαο ηνπ φξνπ είλαη ν H.G. Gadamer-ηεο
νηθνινγίαο θαη ηνπ ρξφλνπ, ζηε δηηηή ηεο δηάζηαζε: ηφζν σο θαηαζηαηηθνύ ζηνηρείνπ
ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ), φζν θαη σο ηξόπνπ ζεώξεζήο ηνπ. Ο
ρξφλνο ηεο θηίζεο θαη ν ρξφλνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηφζνο ζηελά ζπλπθαζκέλνη πνπ,
αλ αθαηξέζεηο ηνλ έλα, θπιινξνεί ν άιινο.
Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο νηθνινγίαο δελ έρεη καθξφ παξειζφλ, φπσο εθείλε ηνπ ρξφλνπ.
Ζ «ζχγθξαζε» ησλ δχν ελλνηψλ θαζίζηαηαη ζπλεπψο εμ αξρήο δπζρεξήο. Πξνείπακε
ήδε, φηη θαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ απνξξίπηεηαη σο πξνθιεηηθφο λενινγηζκφο. Αιιά
νχηε θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγίαο ππάξρεη κηα θνηλήο απνδνρήο έζραηε
εξκελεία. Μηιάκε γηα «πεξηβάιινλ» θαη, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζιακβάλνπζεο, δηαλνεηηθέο θαη γισζζηθέο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο, ην
ηαμηλνκνχκε ζε θπζηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πλεπκαηηθφ θ.ν.θ. Γελ
κηιάκε βέβαηα πνιχ ζπρλά, απηφ ζέιεη κφρζν θαη βαζχ ζηνραζκφ, γηα ηα
«πεξηβάιινληα» κέζα ζην πεξηβάιινλ. Γελ κηιάκε επίζεο ζπρλά γηα ηελ «θαηνίθεζε
ζηε γιψζζα», ζεκαηηθή πνπ ηφζν εκθαηηθά έρεη επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ν
Β. Παληαδήο (Παληαδήο 2010,141 θ.εμ.)
Ζ εξκελεία (ζεσξία) θαη ε πξάμε (έξγα) επηβάιινπλ ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ζε
θάζε επνρή ηεο αμίαο θαη ηνπ λνήκαηνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ζρέζεο καο καδί ηoπ.
Οπφηαλ, ε πην ζπληεξεηηθή ηαθηηθή γίλεηαη εθείλε ηνπ ρακέλνπ παξαδείζνπ θαη ηεο
ππνλφκεπζεο ηεο αλάπηπμεο. Μηα κάιινλ ξεαιηζηηθή είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ
παξφληνο σο ηέηνηνπ επάλσ ζηνλ θπζηθφ ηνπ θακβά, ήηνη ζην ρξφλν. Κχξην
ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζεψξεζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη ε αλάδεημε ηνπ ηαπηνρξνληζκνύ
ηνπ εηεξόρξνλνπ, θαη ηνπ εηεξνρξνληζκνύ ηνπ κε ηαπηόρξνλνπ, θαη ηα δχν αλαγθαία
ζπλζήθε γηα κηα ζχγρξνλε ρξνληθή θαη ηζηνξηθή ζπλείδεζε (Kümmel 2008, 416.Kümmel 2013, 300). Ζ ακφιπληε θχζε ηνπ παξειζφληνο θαη ε ζπλερφκελε βηψζηκε
αλάπηπμε ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, γηα λα πεξηνξηζηνχκε ελδεηθηηθά ζε δχν
παξαδείγκαηα, εάλ ηδσζνχλ ζε έλα θαζαξφ απφ ηνχο ηδενιεςίαο νξίδνληα, είλαη δχν
θαίξηα ζπζηαηηθά απηνχ ηνπ ρξνληζκνχ ηνπ παξφληνο.
Ζ νηθνινγηθή θηινζνθία είλαη θπζηθφ λα κελ είλαη απνιχησο νπδέηεξε. Όινη «δνχκε
ζηνλ θφζκν καο». Ζ δηαπίζησζε απηή δελ λνκηκνπνηεί εξκελείεο πνπ αιινηψλνπλ ηελ
θαηαλφεζε ηνπ όλησο Οηθνινγηθνύ. Μηα θηινζνθηθή εξσηεκαηνζεζία, πνπ ζα ήζειε
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λα κέλεη αλνηρηή ζε θάζε δηάςεπζε, είλαη δπλαηφλ λα έρεη σο αθεηεξία απηήλ
αθξηβψο ηελ θαηαλφεζε θαη λα θαηαιήμεη ζην Πνιηηηθό δεηνχκελν. Θα ηελ ζπλφςηδα,
φρη ρσξίο θίλδπλν απινχζηεπζεο, ζηα εμήο εξσηήκαηα:
-

Πνηα είλαη ε νπζία ηνπ Οηθνινγηθνχ;
Πσο απηή ζα απνθαιχπηεηαη δηελεθψο;
Ση ζπλεπάγεηαη ε δηελεθήο απνθάιπςή ηεο γηα ηελ Πνιηηηθή;

Πεπί θιλοζοθίαρ ηος Οικολογικού
Μέρξη ηψξα πάλησο κέζα απφ δηάζπαξηα θείκελα επδηάθξηηε είλαη ε θηινζνθηθή
ηξνρηά πνπ έρεη δηαλχζεη ην Οηθνινγηθφ.
Πξψηα-πξψηα ζε επίπεδν εζηθήο θηινζνθίαο, έλλνηεο φπσο εζηθή, επζύλε, άζθεζε,
απηνζπγθξάηεζε έρνπλ έξζεη ζην πξνζθήλην θαη απνηεινχλ κηα πξψηε δέζκε ελλνηψλ
εηζαγσγήο ζηελ θηινζνθία ηνπ Οηθνινγηθνχ. Δλδεηθηηθή είλαη ε αληηζηνίρηζε
Leibnitz – Schopenhauer (Schirnmacher 1983), κηα αληηζηνίρηζε ζηελ νπζία
«ζπζηεκηθνχ νπηηκηζκνχ», φπσο ηνλ εθθξάδεη ν πξψηνο θαη «νηθνινγηθήο
θηινζνθίαο». Απφ ηελ αληίζεζή ηνπο πξνθχπηεη, ζπλ ηνηο άιινηο, φηη δελ αξθεί λα
αληηθαζηζηάο ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο κε εθείλε ηεο νηθνινγίαο. Υξεηάδεηαη λα
ππνλνκεχεηο εζαεί ηελ αξρή ηεο «θπξηαξρίαο» ηνπ αλζξψπνπ επάλσ ζηε θχζε. Απηφ
φκσο απαηηεί κηα πνλεηηθή κεηαζηξνθή ηεο ζθέςεο καο, φζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν
γέλνο. Θα απαηηεζεί λα γίλνπκε έλνηθνη κηαο λέαο θαηάζηαζεο, ελφο λένπ «βηφηνπνπ».
Δδψ ππνθψζθεη πξνθαλψο κηα δηαδηθαζία απνθαζήισζεο ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ,
επ‟ νπδελί φκσο ηνπ αλζξσπηζκνχ.
ηηο βηβιηνγξαθηθέο εθπιήμεηο, πνπ παξαπέκπνπλ άκεζα ζηελ νηθνινγηθή εζηθή,
ζπγθαηαιέγεηαη ε «Ζζηθή Καηαλάισζε» ηνπ Κ. Εέξβα. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην
θεθάιαην γηα ηελ «εζηθή ηεο βησζηκφηεηαο» (Εέξβαο 2012, 163 θ.εμ.),
δηαπξαγκαηεχεηαη ν ζπγγξαθέαο ηα νηθνινγηθά δεηήκαηα κε επηζηεκνληθφ ξεαιηζκφ,
αλεπεξέαζηνο απφ ηηο γλσζηέο θελαθίζεηο θαη ηα θζελά ηδενινγήκαηα. Δπηζεκαίλεη,
κεηαμχ άιισλ, φηη «ε νηθνινγηθή εζηθή είλαη εζηθή ππεπζπλόηεηαο», αιιά θαη
«εηξήλεο» (φ.π.α., 167). Παξαπέκπνληαο ζηελ «νηθνινγηθή εζηθή» ηνπ Linz εμεγεί
φηη εθείλνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «νίθνο» «..γηαηί εθθξάδεη θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηνπ
εληαίνπ νηθνδνκήκαηνο, σο πξόηππνπ ηεο εληαίαο ελόηεηαο, πνπ απνηεινύλ ε θύζε
(Natur) θαη ν πνιηηηζκόο (Zivilisation), κέζα ζηνλ νπνίν ν άλζξσπνο δεη» (φ.π.α.,
166). Ζ άπνςε απηή ηνπ Εέξβα, ζπζηνηρείηαη επζέσο κε ην «Αμίσκα επζχλε» ηνπ H.
Jonas. Μαο ελδηαθέξεη δε άκεζα, αθνχ καο δίλεη ιαβή γηα ηελ παξαθάησ
ζπιινγηζηηθή καο, φζνλ αθνξά ηελ ρξνλννηθνινγία. Γηαηί ε ρξήζε ηνπ φξνπ «νίθνο»
πνπ ζπλάπηεη θχζε θαη πνιηηηζκφ, ζεκαηνδνηεί θαη ηνλ ηζηφ επί ηνπ νπνίνπ κπνξεί
λα ιάβεη ρψξα απηή ε ζχλαςε, θαη απηφο δελ είλαη άιινο απφ ην ρξφλν.
Γεχηεξνλ, αλαδεηθλχεηαη ζπρλά ε αηζζεηηθή πιεπξά ηνπ Οηθνινγηθνχ. Ζ «αηζζεηηθή
ηεο θχζεο» γηα παξάδεηγκα ηνπ G. Böhme πεξλάεη απφ ηελ αηζζεηηθή ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζηε λέα αληίιεςε πεξί ζσκαηηθφηεηαο, ήηνη ζηελ αλζξψπηλε θχζε,
νπφηαλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ παχεη λα είλαη αληηθείκελν ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ ν ίδηνο
είλαη θχζε (Böhme 1989). Μάιηζηα είλαη ελδεηθηηθφ, φηη θαη ε «Οηθνινγηθή
Κνηλσληνινγία» θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Αίθλεο ν A. Nebelung ππνζηήξημε
φηη κφλν δηα ησλ αηζζεηηθψλ εκπεηξηψλ πξνθχπηεη νηθνινγηθφο πνιηηηζκφο. Απηφ
ζπκβαίλεη, εάλ απφ ηελ αληίζεζε κεηαμχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο νδεγεζνχκε
ζηελ αλάδεημε ηνπ ζηελνχ δεζκνχ θχζεο θαη πνιηηηζκνχ. Σφηε νη αηζζεηηθέο
εκπεηξίεο καο αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, λένπο δσηηθνχο ρψξνπο.

78

Καζψο αηζζαλφκαζηε ηελ νκνξθηά ηνπ πεξηβάιινληνο εκπνδίδνπκε ηελ πεξεηαίξσ
θαηαζηξνθή ηνπ. Καη πάλησο, κε ηελ αηζζεηηθή καο ηθαλφηεηα πξνζεγγίδνπκε «ελδηά-κέζνπο-ρώξνπο», νη νπνίνη ζα παξέκελαλ θιεηζηνί, εάλ ρξεζηκνπνηνχζακε
γλσζηηθέο θαηεγνξίεο, θαλνληζηηθέο αξρέο θαη γεληθψο νξηζηηθά θαη απζηεξά
εξγαιεία (Nebelung 2003). Ο ίδηνο ζεσξεί φηη Πιεξνθνξηθή θαη Γελεηηθή αδπλαηνχλ
λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνινγηθφ πνιηηηζκφ (φ.π.α.).
Αιιά δελ εμαληιείηαη εδψ ην ζέκα. Γηα παξάδεηγκα ν Ν. Luhmann ζηε ζεσξία ηνπ γηα
ηελ «Οηθνινγηθή επηθνηλσλία» («Ökologische Kommunikation») ηνπνζεηεί ζηελ
νηθνινγηθή εξσηεκαηνζεζία ηελ «ελόηεηα ηεο δηαθνξάο ζπζηήκαηνο θαη
πεξηβάιινληνο» (Luhmann 1986, 21). Δπίζεο, ν G. Bateson αλαπηχζζεη ηελ
«Οηθνινγία ηνπ πλεύκαηνο» (Bateson 1988).
Σξίηε πεξίπησζε Οηθνινγηθνχ ζπλαληάκε ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
θηινζνθίαο. Όπσο είλαη ρηιηνεηπσκέλν, ε Οηθνινγία εκθαλίδεηαη δπλακηθά πεξί ην
1960 ζε επηζηεκνληθφ θαη θηλεκαηηθφ επίπεδν (Θενδσξφπνπινο Μ. 2013). Μεηαμχ
ησλ εηψλ 1960-1970 έρνπκε πνιιά θνηλσληθά θηλήκαηα, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηελ
πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ Οηθνινγία. Ζ Οηθνινγία έθηνηε πνιηηηθνπνηείηαη. Σν
1962 απνζαθελίδεηαη κε ην έξγν ηνπ Μ. Βννkcin “Oursynthetic Environment” («Σν
ζπλζεηηθφ καο πεξηβάιινλ»), ε δηαζχλδεζε θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ
δηαδηθαζηψλ (φ.π.α.). Δπίζεο ην 1962 ε Rachel Carson έγξαςε ην “Silent Spring”
(«ησπειή Άλνημε») θαη ζηξάθεθε θαηά ησλ ρεκηθψλ ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο.
Σν 1964 ν Μ. Βννkcin έγξαςε ην «Οηθνινγία θαη Δπαλαζηαηηθή θέςε», ήηνη κηα
Κνηλσληθή Οηθνινγία, ελψ ην 1998 αλέπηπμε ν ίδηνο ην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ
«δηαιεθηηθνύ λαηνπξαιηζκνύ» (φ.π.α.).
Ζ Πνιηηηθή Οηθνινγία θαζηεξψζεθε έηζη σο αληηθαπηηαιηζηηθή πνιηηηθή ζεσξία θαη
πξαθηηθή (ζαξθαζηηθά αθνχζηεθε κάιηζηα ε άπνςε ηνπ Μπεληίη γηα «πιαλεηηθφ
θαδίλν», Νηθνιφπνπινο 2011) αλαδεηψληαο έλαλ «ηφπν» πέξαλ ηνπ θαληαζηαθνχ ηεο
αλάπηπμεο. ηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ν Καζηνξηάδεο, ν νπνίνο, σο
γλσζηφλ, είδε ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα πεξηζζφηεξν σο πνιηηηθφ, παξά σο
επηζηεκνληθφ (Καζηνξηάδεο 1981 θαη 1993).
Πέξαλ φκσο ηεο αλειενχο θξηηηθήο ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ζηελ ππεξ-αλάπηπμε
εθδειψζεθε ηελ ίδηα επνρή θαη κηα αηρκεξή θξηηηθή θαηά ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ
πνιηηηζκνχ. ηνλ αληίπνδά ηεο ν Ν. Μάιηαξεο θαπηεξηάδεη, ζην «Οηθνινγία θαη
θηινζνθία» (2011) ηελ αηεθκεξίσηε επίζεζε θαηά ηνπ αλζξψπνπ απφ θάζε πιεπξά
(νηθνινγία, ζξεζθεία θ.ά.).
Δπίζεο, ν Γ. Λακπξέιεο, ζην «Άλζξσπνο θαη Φχζε» έδσζε ηελ ηξηπιή πξννπηηθή
ηνπ ζέκαηνο, ηελ πνιηηηθή, ηελ εζηθή θαη ηελ αηζζεηηθή (Λακπξέιεο 2010). Απφ ηα
ηξία δνθίκηα πνπ πεξηέρεη καο αθνξά ηδηαίηεξα ην πξψην, ην νπνίν θάλεη δηάθξηζε
κεηαμχ πξαγκαηηθήο νηθνινγίαο θαη ςεπδν-νηθνινγίαο. Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλαθνξά
ηνπ ζηελ νηθνινγία ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε
ηελ νηθνινγία θχζεο-πεξηβάιινληνο.
εκεηψλνπκε, ηέινο, φηη θαη ν Κ. Βξαρλφο, αλαθεξφκελνο ζην βηβιίν ηνπ Ηάπσλα
θηινζφθνπ Tetsuro Watsuji «Αλζξσπνινγία ηνπ ηνπίνπ. Κιίκα, Πξνζαλαηνιηζκνί
θαη Θξεζθείεο», επηζεκαίλεη ηδηαηηέξσο ηελ ρσξηθή δηάξζξσζε ηεο αλζξώπηλεο
ππνθεηκεληθόηεηαο (Βξαρλφο 2014).
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Κπιηική πποζέγγιζη ηηρ ηπέσοςζαρ οικολογικήρ θιλοζοθίαρ: οι πεπιπέηειερ ηος
Οικολογικού
Η αθεηεξία ηνπ Οηθνινγηθνύ ζηε ξήμε κεηαμύ αλζξώπνπ θαη πεξηβάιινληνο θόζκνπ
O Plessner καο δίλεη ηθαλή γεχζε ηεο θηινζνθηθήο-αλζξσπνινγηθήο εξκελείαο ηνπ
Οηθνινγηθνχ (Plessner 2003- Γεο θαη: Μαλσιάο & Θενδσξφπνπινο Η.Δ. 2011, 271311). Μάιηζηα κε έλα εμαηξεηηθά πξσηφηππν ηξφπν ζπζρέηηζε ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο
ρξφλνπ θαη ζαλάηνπ κε ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο πεξηβάιινληνο θαη θόζκνπ. Με
αθεηεξία ηε ζέζε ηνπ Unbehagen, φηη ε δπζαξέζθεηα θαηά ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη
δπζαξέζθεηα θαηά ηεο δσήο, εθθξαζκέλε απφ ηνλ άλζξσπν πνπ δεη ζε έλαλ
απνκπζνπνηεκέλν θφζκν, ηνλίδεη ν Plessner φηη ν άλζξσπνο δηακφξθσζε απφ ην
Γηαθσηηζκφ θαη εμήο ξηδνζπαζηηθή ζπλείδεζε απηήο ηεο απνκχζεπζεο. Οη ηειεπηαίεο
εξκελείεο ηνπ θφζκνπ, πνπ αληινχζαλ πεξηερφκελν απφ ηελ παξάδνζε ηνπ
Γηαθσηηζκνχ, ζέιεζαλ λα αλαπιεξψζνπλ μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο «θαηαπηεζηηθψλ»
ζξεζθεηψλ, νη νπνίεο έραλαλ πιένλ ην θχξνο ηνπο. πλάκα δε έγηλε αηζζεηή ε κεγάιε
ξήμε κεηαμύ θόζκνπ θαη αλζξώπηλνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαζηξνθή ηεο
παξαδνζηαθήο θνζκηθήο εηθφλαο, δειαδή ελφο θφζκνπ δνκεκέλνπ κε λφεκα πνπ
έρεη κηα θπζηθή ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε – άπνςε ηεο επξσπατθήο
θνπιηνχξαο πνπ αλαηξέρεη κέρξη ηελ καθξά ρξηζηηαληθή παξάδνζε θαη ηα πξψηκα
ρξφληα ειιεληθήο ζθέςεο-, είλαη, ιέγεη o Plessner, έξγν ηεο νξζνινγηθήο
επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ηεο επαθφινπζεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο. ηηο
καζεκαηηθέο θπζηθέο επηζηήκεο, απφ ηελ Αλαγέλλεζε κέρξη ηελ επνρή ηνπ Γθαίηε,
ήηαλ πξνθαλήο απηή ε ξήμε κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη θφζκνπ. Ζ καζεκαηηθνπνίεζε
ρηχπεζε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ νπηνπία γίλεηαη έηζη πξαγκαηηθφηεηα, αιιά κε
ηίκεκα ηελ απψιεηα «ηφπσλ», πνπ είλαη ζχκκεηξνη πξνο ηνλ άλζξσπν (Plessner
φ.π.α.).
Όκσο, ζα ήηαλ πνιχ αλεδαθηθφ, λα ζεσξεζεί φηη ε δηεηζδπηηθή έξεπλα ζην ρψξν θαη
ζην ρξφλν ήηαλ θαζαπηή κηα αληηθπζηθή ζηάζε (Plessner φ.π.α., 224 θ.εμ. ). Πνηέ δελ
είρε ν άλζξσπνο, αθφκα θαη ζηηο πξσηφγνλεο ζρέζεηο, θιεηζηφ ην πεξηβάιινλ ηνπ,
φπσο ηα δψα. Πνηέ δελ δνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε θπζηθή εζηηφηεηα, δειαδή
ζε κηα ζθαίξα δσήο πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε βηνινγηθά φξγαλα θαη νξκέο. Ο
ηφπνο ηνπ ήηαλ θαη είλαη ν θφζκνο, έλαο θφζκνο αλνηθηφο. Μάιηζηα ε δπζαξκνλία
θφζκνπ θαη αλζξψπνπ ππεξέβαηλε ηηο θπζηθέο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο. Έηζη ν
άλζξσπνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα απαληά ζε απηέο, θαζφιε ηελ πνξεία ηνπ,
παξεκβαίλνληαο ζην πεξηβάιινλ κε ηελ ηερλνπξγία. Έπξεπε λα δηακνξθψζεη ην
πεξηβάιινλ ηνπ ζε δεχηεξε θχζε ηνπ. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα ε ηερλνινγηθή
επαλάζηαζε δελ ζπληζηά αθφκα θαη ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, ηίπνηα ην
απνθιεηζηηθώο Νέν φζνλ αθνξά ηε ζρέζε πεξηβάιινληνο θαη θφζκνπ. Πξσηάθνπζηα
είλαη κφλν ην κέγεζνο θαη ε πηεζηηθή δχλακε ηεο απεηιήο, πνπ πξνήιζε απφ ηελ
απεηξφηεηα ηνπ θφζκνπ θαη ηελ αθφξεηε ηππνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ο
θφζκνο είλαη ζήκεξα πεδίν απίζαλσλ θαη πνιχπινθσλ δπλαηνηήησλ θαη δξάζεσλ,
αδχλαησλ λα πάξνπλ εληαία κνξθή. Γηα ην ιφγν απηφ ν θφζκνο απψιεζε ην πξφζσπφ
ηνπ. Ο κεγάινο θφβνο ζαλάηνπ, πνπ επηβαξχλεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δχλακεο ηεο
αλζξσπφηεηαο, είλαη κηα απηή έθθξαζε απηήο ηεο απψιεηαο (φ.π.α.).
Αδεθάγνο θξηηηθή ηνπ πνιηηηζκνύ
Οη νηθνιφγνη κηινχλ, θαη δηθαίσο, γηα επζχλε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αιιά
δπζαλάινγα ερεξά ζε ζρέζε κε άιιεο επζχλεο. Δπίζεο, φρη ζπάληα, δηάρπηνο είλαη
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ζηε βηβιηνγξαθία ν ηπθιφο πνιηηηθφο νπηηκηζκφο θαη νη επζεβείο πφζνη: αξθεί λα
αιιάμεηο νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη φια ζα γίλνπλ κέιη-γάια. Δμάιινπ, νξηζκέλνη
επθάληαζηνη ζπιινγηζκνί, ππαγνξεπκέλνη απφ ηδενινγήκαηα, ρσξίο εκβέιεηα θαη
ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαηαιήγνπλ ζε αληηθαπηηαιηζηηθή θαη
αληηδπηηθή ξεηνξεία, αιιά θαη ζηε θπζηνθξαηία, ζπγρένπλ δε ζπρλά ην
αλζξσπνθεληξηθφ κε ην αλζξσπνινγηθφ ζηνηρείν θαη ινηδνξνχλ ηελ αλάπηπμε. Καη,
γηα λα κελ μερλάκε ηνλ Καζηνξηάδε, εγθισβίδνληαη ζην θαληαζηαθφ ηνπο.
Παξαθξάδνληαο ηελ άπνςε ηνπ Μ. Γησζαθάη πεξί έξσηα ζα ιέγακε: Η νηθνινγία
ζπρλά κεηαπνηείηαη ζε λαξθσηηθό απνθπγήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
Σα ζχγρξνλα βαζαληζηηθά γηα ηελ Οηθνινγία είλαη πξνθαλή: ππεξπαξαγσγή, ππέξθαηαλάισζε, ππέξ-θαηαζηξνθή. Όζν θη αλ λνζηαιγνχκε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηνπ
παξειζφληνο θαη θαηαηξνπψλνπκε Σερλνινγία θαη αλάπηπμε, ε ηζηνξία «δε γπξίδεη
πίζσ». Ζ κεξνιεπηηθή θαη ζηελφθαξδε άπνςε, πνπ ππεξρξεψλεη ηα νηθνινγηθά
πξνβιήκαηα απνθιεηζηηθά ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ζηε «δχζε», ή ζηε κε βηψζηκε
αλάπηπμε, ειέγρεηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο. Ηζηνξία θαη ε επηθαηξφηεηα καο
βεβαηψλνπλ φηη νηθνινγηθά πξνβιήκαηα ππήξραλ αλέθαζελ ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ
ιεγφκελνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ (Σζέξλνκπηι), φζν θαη ζε θάζε είδνπο «ηξίηεο
ρψξεο» (Ηλδίεο, Κίλα, αθξηθαληθέο θαη λνηηνακεξηθαληθέο ρψξεο θ.α.). Πην
αληηθεηκεληθή είλαη ε ζέζε φηη παληνχ εθεί, φπνπ θπξηαξρνχλ αλζξψπηλε απιεζηία
θαη ηδηνηέιεηα, θεξδνιαγλία θαη αθφξεηνο νηθνλνκηζκφο θαη εθεί φπνπ θπξηαξρεί
αζπλάξηεηε θαη θνληφθζαικε αλάπηπμε, εθεί είλαη θάζε ζπιινγηθή θηλεκαηηθή
δξάζε επηβεβιεκέλε θαη επσθειήο. Πσο αξρίδεηο φκσο «νηθνινγηθή επαλάζηαζε» ζε
κηα ρψξα ζαλ ηε δηθή καο, φπνπ ην 60% ησλ θαηνίθσλ ηεο δηακέλεη ζηηο δχν κεγάιεο
πφιεηο ηεο;
Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, αξρίδεη εθεί, φπνπ εληνπίδεηαη έλα εξκελεπηηθφ θελφ πνπ
αθνχεη ζην φλνκα θξηηηθή ηαθηηθή ηνπ νδνζηξσηήξα! πάληα ζπλαληάο δηαρξνληθά
άλζξσπν, απφ ηνλ πην βαζπζηφραζην δηαλννχκελν κέρξη ηνλ πην θαινπξναίξεην
ηεξνθήξπθα, πνπ λα κελ κηιάεη, ελ νλφκαηη ηεο θξηηηθήο, γηα «ηέινο» ή γηα έθιεηςε
ηνπ «ιφγνπ», πνπ λα κελ ηζνπεδψλεη θαη θαηαθξενπξγεί ηελ επνρή ηνπ θαη λα κελ
πξνθεηεχεη ηελ «ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ», πνπ λα κελ αθήλεη εθηφο φισλ απηψλ ηνλ
εαπηφλ ηνπ ή «θάπνηνπο δηθνχο ηνπ». Απνθνξχθσκα ήηαλ ην «ν Θεφο πέζαλε» ή,
ηψξα πηα, «ε θχζε πεζαίλεη». «Παηξνθηνλία», αλαζθάιεηα, αλνκνιφγεην
αληθαλνπνίεην, ραξαθηεξίδνπλ ζπρλά νξηζκέλνπο αλαιπηέο θαη αθηηβηζηέο. Βνιεχεη
ε ηππνπνίεζε, παξφιν πνπ ε ηζηνξία δηαςεχδεη ηέηνηεο πξνθεηείεο. Καη ε ζεσξία ηεο
Οηθνινγίαο θηλείηαη κεηαμχ ζηηβαξήο επηζηεκνληθήο αλάιπζεο θαη παηδαξησδψλ
απινπζηεχζεσλ ή αλππφθνξσλ γεληθεχζεσλ.
Μεηαμύ νπηνπίαο θαη νηθνινγηθνύ παξνμπζκνύ
Κακία νηθνινγηθή ζεσξία δελ κπνξεί λα είλαη έζραηε θαη απνθιεηζηηθή ππφζεζε
θαλελφο. ε ελαληία πεξίπησζε δηνιηζζαίλεη ζε κηα εδξαησκέλε, άθακπηε λέναηηηνθξαηηθή ζηάζε, ζε κηα λέα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε, απέλαληη ζηνλ θφζκν. ην
δπηηθφ πνιηηηζκφ, πνπ ηφζν εχθνια θαηαθεξαπλψλνπκε, δελ αλαπηχρηεθαλ ηα
νηθνινγηθά θηλήκαηα κφλνλ εμαηηίαο ηεο ππεξπαξαγσγήο θαη ηεο κφιπλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, αιιά γηαηί θαιιηεξγείηαη πλεπκαηηθή ειεπζεξία θαη θξηηηθή ζθέςε,
πνπ γνληκνπνηεί ηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη ηελ θηλεκαηηθή δξάζε. Ζ «δχζε» παξέρεη
ρψξν ζην εηζέηη κε απαξηηζκέλν, ην αδέζκεπην θαη αηειεύηεην ηεο θύζεο. Όζνη έρνπκε
εκπεηξία απφ πξψην ρέξη πσο είλαη δνκεκέλεο νη επξσπατθέο πφιεηο, ήδε απφ ην
κεζαίσλα, θαη πσο εδψ θαη δηαθφζηα ρξφληα ε Αζήλα, δελ ρξεηάδεηαη λα
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αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα κφλν ζην «ζχζηεκα», ζηνλ «θαπηηαιηζκφ» θαη ζηελ
«αλάπηπμε». Οχηε κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ιχζεηο ζηε ρακέλε νπηνπία ηνπ
αμηαθνχ θψδηθα ηνπ αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ. Γελ καο θηαίεη ν πνιηηηζκφο, αιιά ν
εαπηφο καο. Όληαο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη, αο θαζξεθηηζηνχκε
ζηα κχρηα ηεο χπαξμήο καο, ζηελ ζιηβεξή ειιεληθή «απνθιεηζηηθφηεηα», κε
ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα εθείλν ηεο «λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ». Αο ηνικνχζε ε
Πνιηηεία λα επηβάιεη ην λφκν, ή λα γθξεκίζεη απζαίξεηα θαη ζα βιέπακε ίζσο θαη
νηθνιφγνπο λα κπαίλνπλ κπξνζηά γηα λα ππνζηεξίμνπλ «ιατθέο θαηνηθίεο». Φξηθηφ
θαη κφλν λα ππελζπκίδεηο νλφκαηα ζαλ εθείλν ηνπ ηζπαλνχ δηθηάηνξα, αιιά ην
παξάδεηγκα-Βαξθειψλε άξρηζε λα νξγαλψλεηαη απφ ηελ επνρή ηνπ (Γηαθνπκαθάηνο
2014, Α24).
Ζ αηζζεηηθή πιεξφηεηα ηεο θχζεο δελ παξαπέκπεη ζε θακηά ηδενινγία, ζπληεξεηηθή,
πξννδεπηηθή, αξηζηεξή, ζνζηαιηζηηθή ή άιιε (ην πνιηηηθφ θαληαζηαθφ γλσξίδεη
ηέηνηεο δηαθξίζεηο, ε θχζε φρη) θαη ζε θαλέλα πξνλνκηαθφ ηφπν θαηεγνξηψλ ηεο
δηάλνηαο. Σν αηειεχηεην ηεο θχζεο θαη ε αηζζεηηθή ηεο πιεξφηεηα καγαξίδνληαη απφ
δχν θπζηνθηφλα: ηα εθάζηνηε «θξαηνχληα» ηδενινγήκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε
αλεπζπλφηεηα. Υσξίο ππεξβνιή, δελ είλαη άκνηξε επζπλψλ γηα ηελ ηειεπηαία ε
πνιπζξχιεηε «απηνλνκία ηνπ ππνθεηκέλνπ», πνπ ζπγρέεη «αγγέινπο», ήηνη «εμ
απνηάζεσο ακθηζβεηίεο» θαη αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα.
Πσο ζα ζηαζνχκε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ρσξίο λα ελδίδνπκε ζηα δχν
πξναλαθεξζέληα θπζηνθηφλα είλαη κέιεκα θαη ηνπ νηθνινγηθνχ ηξφπνπ ζεψξεζεο ηεο
Παηδαγσγηθήο. Ζ βαζηθή ηεο κεζνδνινγηθή αξρή είλαη, ζε ηειηθή αλάιπζε,
αηζζεηηθή: δελ ζπλαξηάηαη κε ζθνπηκφηεηεο ε αμία ηεο ζπλχθαλζεο θπζηθνχ θαη
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, δελ κπνξεί απηή ε ζπλχθαλζε λα έρεη θάπνην ζθνπφ
εθηφο εαπηήο. Γελ ζα κπνξνχζακε εμάιινπ ρσξίο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο λα ραξνχκε
ηελ νηθν-ινγηθή καγεία: θαληαζηείηε κηα νηθνγέλεηα πνπ ηα κέιε ηεο ζπκβηνχλ
κεηξψληαο ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην ρξφλν, δηαθξίλνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο ζε
disegno interno θαη ζε disegno externo, φξνη ηφζν ζεκαληηθνί ζην «αλνίθεην» ηνπ
Οπκπέξην Έθθν (ζηελ «Ηζηνξία ηεο αζρήκηαο»), ή ζηεξίδνληαο ηελ ακνηβαηφηεηά
ηνπο απνθιεηζηηθά ζε θάπνηεο εγσηηθέο επηινγέο ηνπο. Φαληαζηείηε, επίζεο, ηελ
ζαιπσξή πνπ εθπέκπεη κηα «γσληά»-ζηέθη, φπνπ βξίζθνπκε θίινπο ή αγλψζηνπο,
αιιά λνηψζνπκε ηέηνηα άλεζε πνπ δίλνπκε ηα πάληα, γηα λα μαλαβξεζνχκε, μαλά θαη
μαλά απηή λνζηαιγνχκε. Ση είλαη ε γσληά, εάλ φρη απζεληηθή βίσζε κηαο ελ ηόπσ
ρξνληθήο ζρέζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πξόηεξνλ θαη ύζηεξνλ θαη εθδηπιψλεη κχρηεο
«γσληέο» ηεο χπαξμήο καο;
θεθζείηε, επίζεο, ηη ελλννχκε φηαλ ζπλήζσο ιέκε γηα θάπνηνλ «απηφο δεη ζηνλ
θφζκν ηνπ». Μέζα απφ ην ριεπαζκφ αλαδχεηαη κηα θαζνιηθή αιήζεηα: θαζέλαο έρεη
θηηάμεη ην δηθφ ηνπ θφζκν, «έρεη θέξεη» ζηα κέηξα ηνπ ηνλ αληηθεηκεληθφ, έρεη
δεκηνπξγήζεη δηθνχο ηνπ νξίδνληεο ζεκαζηψλ, δεη πξνο θαη από απηό ην «πεξηβάιινλ
ζεκαζηψλ». Μφλν θαη κφλν ηε γιψζζα λα ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ζα βξεζεί ελψπηνλ
ελφο αλεμάληιεηνπ πεξηβάιινληνο ζεκαζηψλ. Οη δπηηθνί θαη «αλαηνιηθνί» θιαζηθνί
κνπζηθνί ρηίδνπλ έλαλ κνλαδηθφ ερεηηθφ «θφζκν». Γελ απαηηείηαη λα δειψλεηο
ιαθαληθφο ςπραλαιπηήο, γηα λα απνδερζείο φηη ην «αζπλείδεην» δνκείηαη σο
γιψζζα, νπφηαλ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη έλα αραλέο πεξηβάιινλ ζεκαζηψλ,
αζχιιεπησλ απφ ηελ επηζηήκε. Δμάιινπ, ζπρλά θάλνπκε ιφγν γηα νηθνγελεηαθφ,
ζρνιηθφ, επαγγεικαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, δηεζλέο θ.ν.θ. πεξηβάιινλ, ζην νπνίν
θάπνηνο δεη κε ηηο πνιιαπιέο ηδηφηεηέο ηνπ.
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Καη νη νηθνιφγνη κνηξαία θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο νξίδνληα ζεκαζηψλ, θαη
δηθαηνινγεκέλα. Μφλν, πφζν νηθνινγηθφ είλαη ην εγρείξεκα λα ρσξέζεηο φιν ηνλ
θφζκν κέζα ζην δηθφ ζνπ; Σν έρνπλ αληηιεθζεί θαη νη ίδηνη πξν πνιινχ. Δάλ
αληηζηνηρίζεηο ηα δχν «παξαδείγκαηα» ησλ Brookchin θαη Naess είλαη έθδειε κηα
αγσλία λα θηηαρηεί έλα θαζνιηθφ θαηλνχξγην (πνιηηηθφ-θνηλσληθφ, «ζξεζθεπηηθφ»,
δελ έρεη ζεκαζία) εξκελεπηηθφ κνληέιν, κε ην νπνίν θαηαλννχληαη ηα πάληα! Ζ
αθφξεηε ηδενιεςία ηνπ πξψηνπ, εθπεθξαζκέλε κέζα απφ έλα αθφκα απφ ηα ζπλήζε
ζηεξεφηππα, ζηα νπνία θαηαθεχγνπκε, φηαλ ζηεξεχεη ε ςχρξαηκε θξηηηθή ζθέςε,
ηαμηλνκεί ην πξφβιεκα ζηνλ «νηθνθαζηζκό». Πην αληηθεηκεληθή ε «νηθνζνθία» ηνπ
δεχηεξνπ αλαδεηθλχεη ηελ αγάπε θαη ζηε θχζε θαη ζηνλ άλζξσπν, πξνηείλεη ηελ
ππέξβαζε ηεο θηιαπηίαο θαη ην ζεβαζκφ ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη ηεο πνηθηιφηεηαο,
θηλνχκελε ζε έλαλ εξκελεπηηθφ «ηφπν» πέξαλ ησλ ηδενινγηψλ (www.oikosofia.
blogspot.gr/2009.06).
ην βαζκφ πνπ νηθνθαζηζκφο θαη νηθνζνθία παξαπέκπνπλ ζηηο επζχλεο θαζελφο
απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, επηηεινχλ κνλαδηθφ έξγν. ην βαζκφ, φκσο, πνπ
απηνεθγισβίδνληαη (ζπλεηδεηά ή φρη) ζε κηα λέα ζπκθσλία κε ηνλ κπεραβηνξηζκφ
αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ – θαη απέλαληη ζην
πεξηβάιινλ-, ζα κέλνπλ εθηφο «πνηθηιφηεηαο» ηεο αιήζεηαο (Γεο θαη: Καξάβαηνο
2014). Άιιν ζηηβαξή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη άιιν ζφξπβνη λαξθηζζεπφκελσλ,
φζν θαη αιαθηαζκέλσλ γξαθηθψλ, πνπ πξνζβάιινπλ ζπγθξνηεκέλνπο νηθνιφγνπο θαη
αγσληζηέο πξψηεο γξακκήο.
Πξνθαλψο θαη νπδείο ερέθξσλ ζα ακθέβαιιε, απελαληίαο κάιηζηα, γηα ηελ αλάγθε
απην-πεξηνξηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηελ ππέξβαζε ηεο έθπησζεο ζην θαληαζηαθφ
ηεο αλάπηπμεο, ή θαη ηνπ (αθφκα θαη νηθνλνκίζηηθνπ καξμηζηηθνχ) πξνηάγκαηνο ηεο
αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. Οπδείο ακθηζβεηεί ην πάζνο ηεο Καλαδήο αθηηβίζηξηαο
δεκνζηνγξάθνπ Ναφκη Κιάτλ, ε νπνία ζην βηβιίν ηεο «Τν δόγκα ηνπ ζνθ: ε άλνδνο
ηνπ θαπηηαιηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο» κηιάεη γηα αιφγηζηε έθζεζε ζε θηλδχλνπο ή γηα
ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε απφ ηελ ππεξπαξαγσγή ησλ πινχζησλ ρσξψλ. Σν
πξφβιεκα αξρίδεη απφ ηελ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαηππψλνληαη ξεαιηζηηθέο
πξνηάζεηο θαη ηδέεο, νη νπνίεο ζε βγάδνπλ απφ ηελ απηαζθάιηζε, πνπ λνκίδεηο φηη ζνπ
παξέρνπλ ηα ζηεξεφηππα. Όηαλ ζα ρξεηαζηεί λα αθήζεηο θαηά κέξνο θάζε ηη, πνπ ζε
εθηξνρηάδεη απφ ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Καη ην βαζηθφηεξν, αο αθήζνπκε
ηνπιάρηζην ηε θχζε εθηφο ησλ πξνζσπηθψλ καο ςπρν-πεξηπεηεηψλ.
Θα ζπλνςίδακε σο εμήο ηελ αλαθνξά καο ζηηο πεξηπέηεηεο ηεο Οηθνινγίαο. Ζ
πνιηηηθή-θνηλσληθή θαη ε «θιαζηθή» θηινζνθηθή-νηθνινγηθή αλάιπζε δχζθνια
ζπκβηβάδνληαη κε κηαλ επηζηεκνληθά δηαθξηβσκέλε αιήζεηα θαη εκπεηξηθά
πηζηνπνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, φηη ν άλζξσπνο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ βηνινγηθή νληηθή ηνπ ζπλζήθε. Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ε Οηθνινγία, άζειά ηεο ίζσο, δηεηζδχεη
ιαζξαία θαη κε ηελ ππεξνςία πνπ ηεο πξνζθέξεη αθεηδψο ε θηλεκαηηθή ηεο πθή,
ζηνπο αμηαθνχο νξίδνληεο θαζελφο θαη παζρίδεη λα ηνπο δηνρεηεχζεη ζε έλα νιηζηηθφ
αθήγεκα. Αζεηεί, έηζη, κηα ζεκειηψδε αξρή, ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη ππέξκαρνο, ήηνη
ηεο «κε παξέκβαζεο» ζηε θχζε. Πξνβάιιεη έλαλ ηξφπν δσήο ή έλα λέν «ζχζηεκα»
πέθηνληαο ζηελ γθάθα ησλ ηχπνηο «νπδέηεξσλ» ςπραλαιπηψλ. Όκσο θάζε άιιν παξά
νπδέηεξε είλαη. Πξνηάζζεη έλα αμηαθφ θψδηθα, αμην-ινγεί θαη εηζεγείηαη έλαλ
κνλαδηθφ ηξφπν δσήο,- ππνθαηάζηαην ηδενινγεκάησλ-, ζηνλ νπνίν ζέιεη φινπο
εληαγκέλνπο. Γηπιφ είλαη ην άγρνο ηεο: λα κελ αλαδεηρζεί ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ
αλζξψπνπ θαη λα απνδνκεζεί ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο. Αλαθνξηθά κε ην πξψην κε
ιίγε πξνζνρή δηαπηζηψλεη θαλείο πφζν ηελ έρνπλ δηαςεχζεη ε αλζξσπνινγία (π.ρ. ε
ζεσξία ηεο Δμσθεληξηθφηεηαο ηνπ Plessner), ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία (π.ρ. ηνπ Lacan
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πεξί γέλλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Άιινπ, ηνπ βξέθνπο ζε
εθείλνλ ηεο κάλαο, ήηνη ζηνλ ηφπν ηεο ζρέζεο) θαη ε θηινζνθία ηεο γιψζζαο
(Wittgenstein θαη Lacan, ε γιψζζα σο πέξαζκα ηνπ αλζξψπνπ ζηε ζπκβνιηθή δσή
θαη ζην Λφγν).
Μια ςποηιμημένη οπθόδοξη σπιζηιανική άποτη
Με κηα πξψηε αλάγλσζε ηεο θξηηηθήο, πνπ αζθείηαη ζηελ Δθθιεζία γηα έιιεηςε
επαηζζεζίαο έλαληη ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, δηαπηζηψλεη θαλείο δχν ηηλά:
(α) παληειή άγλνηα ηεο νπζίαο ηεο Οξζνδνμίαο θαη ησλ νηθνινγηθψλ ηεο ζέζεσλ θαη
(β) αθφξεηε πξνθαηάιεςε γηα φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πίζηε. Γεληθψο ε έλλνηα ηεο
Γεκηνπξγίαο είλαη αλχπαξθηε ζην θηινζνθηθφ-νηθνινγηθφ ηφπν.
Έλα παξάδεηγκα κφλν καο επηηξέπεη ε έθηαζε ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Πνηνο
ακθηζβεηεί ηε θηινζνθία θαη ηνλ αλζξσπηζκφ ηνπ Αlbert Schweitzer? Πνηνο ζα
θαηέθξηλε ην γεγνλφο φηη θείκελφ ηνπ έρεη πξν εηψλ θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν ΈθζεζεΈθθξαζε ηνπ ιπθείνπ; Πνηνο ζα απέξξηπηε ην πάζνο ηνπ γηα κηα ιατθή θηινζνθία ηνπ
«ηνηρεηψδνπο», ή γηα έλαλ εζηθφ ιατθφ πνιηηηζκφ; Πνηνο ζα ακθέβαιιε φηη, λαη,
«αμηνλ εζηί» ε δσή, ε θάζε δσή; Όκσο, φρη! Ό,ηη δηαηείλεηαη πεξί Παλζετζκνχ θαη
πεξί Θετζκνχ, φηη δειαδή είλαη ά-δσνο θαη δελ αλαγλσξίδεη θακηά ακεζφηεηα θχζεο
θαη Θενχ (Keller 1993, 22), δελ αθνξνχλ ηελ Οξζνδνμία. ηελ ίδηα αλαθνξά ζηνλ
Schweitzer γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζε θείκελν 400 ζειίδσλ, πνπ ζπλζέηεη ηηο
απφςεηο πεξί «άμηνλ εζηί ε δσή» ηνπ βνπδηζηή κνλαρνχ Daisauu Keda θαη ηνπ
ηζηνξηθνχ Toynbee, ρσξίο ειάρηζηε ππφκλεζε ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο.
Αλεμαξηήησο δηαθσληψλ πξνο νξηζκέλεο απφςεηο αλζξσπηζηψλ, ζενιφγσλ, ή κε, ν
λεθάιηνο κειεηεηήο ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο θαη εκπεηξίαο εθπιήζζεηαη ζεηηθά γηα
ηελ κεγάιε πξνζνρή, πνπ δείρλεη ζηελ Οηθνινγία (Γεο: Σζαιακπνχλε 2013). Γηα
παξάδεηγκα, ν Μεηξνπνιίηεο θαη αθαδεκατθφο Η. Εεδηνχιαο ζε θείκελν-νκηιία ηνπ
ηνλίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ζηελ επνρή καο παξαηεξείηαη έμαξζε ηεο λνεκνζχλεο ζε
βάξνο ηεο ζσκαηηθφηεηαο, ε νπνία, θαη απηή, είλαη θχζε (Μεηξ. Ησάλλεο Εεδηνχιαο
2014). Δπηζεκαίλεη φηη νηθνινγηθή εζηθή δελ είλαη θάπνηα ζπκβνπιή ηνπ ηχπνπ «κελ
θάλεηο θαθή ρξήζε ηεο θύζεο». Απηή εδξάδεηαη ζε κηα ζεψξεζε ηνπ φινπ νηθνινγηθνχ
δεηήκαηνο, ε νπνία παξαζεσξεί ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ αιινηψλεη. Ο
Μεηξνπνιίηεο ζέηεη ην εξψηεκα: πνηα ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ
πξνζηδηάδεη ζηελ αιήζεηα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ; Ο άλζξσπνο είλαη ζψκα, είλαη
πεξηβάιινλ. Ο ζαξθσζείο Υξηζηφο πήξε ζψκα, ήηνη θχζε, γεγνλφο πνπ πξνζέδσζε
κεγάιε αμία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μάιηζηα ν άλζξσπνο δεκηνπξγείηαη ζηελ Αγία
Γξαθή κεηά ηελ θηίζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλψ φκσο άλζξσπνο θαη θηίζε είλαη
θηηζηά, κέζα ηνπο «ρσξάεη» ε αζαλαζία. Άιιν λφεκα έρεη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ
ζχκθσλα κε θπζηθνχο λφκνπο (ζα πξνζζέηακε θαη ζχκθσλα κε θηινζνθηθέο
εξκελείεο π.ρ. ζαλ απηή ηνπ Κ.Αμεινχ) θαη άιιν ζχκθσλα κε ηνλ Υξηζηηαληζκφ, κε
ηνλ νπνίν αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο Αλάζηαζεο θαη ηεο Θείαο Υάξεο ζην πιαίζην
κηαο δηαιεθηηθήο θχζεο-αλζξψπνπ, φρη δειαδή θάπνηαο εμάξηεζεο ηεο πξψηεο απφ
ηνλ δεχηεξν. Δίλαη δηαιεθηηθή ειεχζεξεο ζρέζεο αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο, πνπ
θαηαδηθάδεη θάζε εθκεηάιιεπζή ηνπ. Δλ ηέιεη: ε νηθνινγηθή θξίζε είλαη, θαηά ηνλ
Εεδηνχια, νληνινγηθή, φρη εζηθή. Ζ Οξζνδνμία αλαδεηθλχεη ηνλ ςπρνζσκαηηθφ
ραξαθηήξα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ρξεζηκνπνηεί σο νηθνινγηθά
φπια ηελ Δπραξηζηία θαη ηνλ αζθεηηζκφ (φ.π.α.).
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ε άιιε παξέκβαζή ηνπ ν ίδηνο Μεηξνπνιίηεο ηνλίδεη φηη ε ελζάξθσζε ηνπ Υξηζηνχ
έδσζε κνλαδηθή αμία ζηελ πιηθή θηίζε θαη αλχςσζε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε
θνηλσλία κε ην Θεφ, ν νπνίνο ζέιεη ηε ζσηεξία φιεο ηεο θηίζεο, φρη κφλν ηνπ
αλζξψπνπ (Μεηξ. Εεδηνχιαο 2014). Ο άλζξσπνο δελ λνείηαη απνθνκκέλνο απφ ηελ
πιηθή δεκηνπξγία, άπνςε πνπ ραξαθηεξίδεηαη αλζξσπνθεληξηθή, αιιά φρη
αλζξσπνκνληζηηθή. Ζ ξήζε «θαηαθπξηεχζαηε» δελ ζεκαίλεη «θαηαζηξέςεηε», αιιά
αμηνπνηήζηε ηελ γηα έλσζε κε ην Θεφ. εκεηψλεη δε, φηη άιιν είλαη ε δηαθνξά ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηα δψα θαη άιιν ε «δηαίξεζε» απφ απηά θαη ηελ φιε θηίζε. Ο
Υξηζηφο θαηλνπνηεί θαη ζψδεη φρη κφλν ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ηελ θηίζε. Απνζηνιή
καο είλαη λα κελ θαηαξγνχκε ηε δηαθνξά αλζξψπνπ θαη θηίζεο, αιιά λα ηε
ζεβαζηνχκε θαη λα αγσληζηνχκε λα ππεξβεί ε θχζε ηε ζλεηφηεηά ηεο. Κιεζήθακε λα
ηελ ζηεξίμνπκε θαη ηελ θαηαζηξέθνπκε. Γηαηί απηνλνκεζήθακε απφ ην Θεφ, γίλακε
«νη ζενί» ηεο θχζεο. Δίηε είλαη Υξηζηηαλνί πνπ παξεξκήλεπζαλ ην
«θαηαθπξηεχζαηε», είηε «δηαθσηηζηέο», πνπ απνκνλψλνπλ απζαίξεηα θάπνηνη
ζπλήζσο Παιαηνδηαζεθά θείκελα, ή ζέινπλ θάπνηε ηνλ άλζξσπν «θχξην θαη θάηνρν
ηεο θχζεο» (Νηεθάξη), κε φπιν ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία (φ.π.α.),
δεκηνχξγεζαλ κηαλ κεξνιεπηηθή θαη αλαιεζή εηθφλα γηα ηε ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο
απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο Γηαλλαξάο ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νξγαληθφ γέλλεκα ηνπ
θαηαλαισηηζκνχ, ήηνη κηαο ζηάζεο δσήο αλζξψπσλ πνπ δελ μέξνπλ λα κνηξάδνληαη
(Γηαλλαξάο 1983). Αιιά ε άπνςή ηνπ φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο
νθείιεηαη ζηνλ αλνξζφδνμν εθρξηζηηαληζκφ ησλ βαξβαξηθψλ θχισλ κεηαμχ 4-6νπ
κ.Υ. αηψλα, άπνςε πνπ πεξηζζφηεξν έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηε δπηηθή βηβιηνγξαθία
(Luhmann φ.π.α., 19), παξά απφ θάπνηνπο παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, αιιά θαη ζηελ
άξλεζε ηεο δπηηθήο ζενινγίαο λα δερζεί ηε δηάθξηζε νπζίαο θαη ελεξγεηψλ ηνπ Θενχ
(φ.π.α.), δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Ζ Σερλνθξαηία ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ε
δπηηθή αηνκνθεληξηθή ζενινγία θαη ε ζπλαθφινπζε θαηάρξεζε ηνπ θφζκνπ, ηνλίδεη
ν ίδηνο, νδεγνχλ ζηε ζεκεξηλή νηθνινγηθή θξίζε. Γελ έρεη άδηθν. Αιιά ιίγν-πνιχ
έρνπκε φινη εκπεηξία ηεο νηθνινγηθήο αζιηφηεηαο ζε φιεο ηεο πνιηηηζκηθέο θαη
ζξεζθεπηηθέο γσληέο ηεο γεο, αθφκα θαη εθεί πνπ ηερλνινγία θαη δπηηθή ζενινγία δελ
θπξηαξρνχλ.
Δπηζεκαίλεη ν ίδηνο αιινχ, φηη ππνηάμακε ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο αηνκηθέο
καο αλάγθεο (Γηαλλαξάο 1983, 13 θ.εμ). Ζ ππνηαγή, πνπ έγηλε κε ηε δχλακε ηεο
δηάλνηαο θαη ηεο κεραληθήο, εμειίρζεθε ζε απεηιή ζαλάηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. Όκσο,
ηνλίδεη, ε αιήζεηα θαη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ρσξηζηεί απφ ηε δσή
θαη ηελ αιήζεηα ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (φ.π.α., 13). ηξεθφκαζηε θαηά
ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ αθφξεζηεο βνπιηκίαο, θάηη πνπ πξνθαιεί δηαζηξνθή ζηηο
ππαξθηηθέο καο ξίδεο. Ζ ζρέζε απελαληίαο ηνπ αλζξψπνπ κε ην Θεφ, ζπλερίδεη ν
Γηαλλαξάο, πεξλάεη κέζα απφ ηελ αθηινθεξδή ρξήζε ηνπ θφζκνπ. Σα αληηθείκελα ηεο
θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη πξάγκαηα, φρη ρξήκαηα, δειαδή πξάμεηο-πεπξαγκέλα
ελφο δεκηνπξγηθνχ Πξνζψπνπ. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ θφζκνπ ν άλζξσπνο
αλαθαιχπηεη ηνλ πξνζσπηθφ ιφγν ηνπ Θενχ κέζα ζηελ θηίζε θαη νινθιεξψλεηαη ν
ίδηνο ζαλ πξφζσπν, ππεξβαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αηνκηθφηεηαο. ηε Θεία
Δπραξηζηία ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη ηνλ θφζκν ζηα βαζηθά είδε άξηνπ θαη νίλνπ,
κηα επραξηζηηαθή πξφζιεςε πνπ αλαθαιχπηεη ηνλ θφζκν σο άξθα Θενχ θαη ηνλ
άλζξσπν θνηλσλφ απηήο ηεο ινγνπνηεκέλεο ζαξθφο. Ζ επραξηζηηαθή ρξήζε
πξνεθηείλεηαη ελ ζπλερεία, ζηελ θαζεκεξηλή δσή καο, ζηε ζχλνιε ζρέζε κε ηνλ
θφζκν, ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη εξσηηθή δσή καο. Δίλαη κηα
ζρέζε αληδηνηειήο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ απζεληηθφηεηα ηεο χπαξμεο, ηελ πξνζσπηθή
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νινθιήξσζε. Απηή είλαη ε απάληεζε ζηε λέθξσζε, πνπ θξχβεη κέζα ηνπ ν
άλζξσπνο, φηαλ θάλεη αηνκηθή ρξήζε ηνπ θφζκνπ, φηαλ είλαη ππνηαγκέλνο ζηηο
αλάγθεο θαη ζηηο επηζπκίεο καο, πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Αηηία
ινηπφλ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε αθφξεζηε βνπιηκία (φ.π.α.).
Ζ θξάζε ηνπ αγίνπ Μαμίκνπ ηνπ Οκνινγεηή «νιηγνδεταο εξαζηήο» (Παπαζαλαζίνπ
2006) ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν κε απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ζπληζηά ηελ
θαιχηεξε αληηπξφηαζε ζηελ αλζξψπηλε απιεζηία θαη βνπιηκία, ήηνη ζηελ άιιε όςε
ηεο χπαξμήο καο. Ζ απιεζηία φκσο είλαη πξσηίζησο αλζξσπνινγηθφ θαηεγφξεκα θαη
φρη απνθιεηζηηθά ζξεζθεπηηθφ ή θνηλσληθφ-πνιηηηθφ. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν λα
πηνζεηνχκε ηελ άπνςε πεξί απιεζηίαο, φηαλ ιέγεηαη απφ δηαλννχκελνπο θαη λα ηελ
παξαζεσξνχκε, φηαλ ιέγεηαη απφ αγίνπο, ή απφ νπνηνλδήπνηε πηζηφ νπνηαζδήπνηε
ζξεζθείαο. Μαο γεκίδεη αγαιιίαζε, γηα παξάδεηγκα, πνπ ν Naess ζπζηήλεη λα
ππεξβνχκε ηε θηιαπηία, ή καο εληππσζηάδεη φηαλ «ππνλνεί» λα ππεξβνχκε αξρέγνλα
ζπκπιέγκαηα, αιιά είλαη χπνπην εάλ ν Υξηζηφο ή ν Βνχδαο θεξχηηνπλ
απηνζπγθξάηεζε. Σν πάζνο γηα απντέξσζε κε κνλαδηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κηα λέα
ηεξφηεηα ρσξίο ηεξφ δελ είλαη θαη ε θαιχηεξε ιχζε. Γηαηί βάδεη ζηε ζέζε ηνπ
εχζξαπζηεο δηαλνεηηθέο θαηαζθεπέο. Καη γηα φζνπο πξνηηκνχλ ην απινχλ παξά θάζε
εξκελεπηηθή: ν π. Πατζηνο ηάτδε φπσο είλαη ηνηο πάζη γλσζηφ, κηα νρηά (έηζη φπσο
εκείο ηε γάηα καο), ζηελαρσξηφηαλ δε, φηαλ, πεξπαηψληαο ζηε θχζε, ςηινθφβακε
φ,ηη βξίζθεηαη κπξνζηά καο, έλα θπιιαξάθη ή αθφκα θαη ηελ θνξθή ελφο ρφξηνπ.
Πνηα άξαγε πξαθηηθφηεξε πξφηαζε, ζπλεπήο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα,
κπνξεί λα ππάξμεη, απφ ηελ άζθεζε ηνπ αλζξώπνπ (κε πνηα κεζνδνινγία θαη πνηα
πεξηερφκελα είλαη πάληα ζπδεηήζηκν), κε ηελ νπνία φρη κφλνλ ε απιεζηία, αιιά θαη
θάζε αλζξψπηλε α-ζηνρία κπνξεί λα ζεξαπεπζεί, ζπλάκα δε λα κεηαζηνηρεησζεί ζε
αγάπε γηα φια ηα έκβηα θαη κε φληα; Ο Θεφο θαηά ηνπο Παηέξεο αγαπάεη «ρσξίο
ιφγν»! Ννκίδσ φηη ζηελ πεξίπησζή καο δελ ζα ήηαλ αλψθειν λα πνχκε ην ίδην ζηελ
νηθνινγηθή ηνπ εθδνρή: αγάπα θαη ην πεξηβάιινλ ρσξίο ιόγν. Πξφηαζε είλαη ε
επραξηζηηαθή ρξήζε ηνπ θφζκνπ(ζπκππθλσκέλε ζην «ηα Σα εθ ησλ Σσλ»), επνπδελί
ε θαηάρξεζε. Γελ γλσξίδσ ηη πξεζβεχνπλ άιια δφγκαηα, αιιά γηα ηελ Οξζνδνμία
κπνξψ λα έρσ εκπεηξία: ε θηίζε είλαη πνίεκα ρεηξψλ Σνπ, δψξεκα, πνπ ην πξνζέρεηο
«ζαλ ηα κάηηα ζνπ», φπσο ην δψξν πνπ ζνπ έθαλε ην πην αγαπεκέλν ζνπ πξφζσπν.
Απνγεηψλεηαη ε φιε αμία ηεο θηίζεο κάιηζηα ζην «Σα α εθ ησλ σλ».
Αλαθνξηθά κε ηελ ρξνλννηθνινγία, δηαθξίλεη ν κειεηεηήο ησλ παηεξηθψλ θεηκέλσλ
θαη ηεο παξάδνζεο φηη δχν ηηλά θαηαθάζθνπλ: (α) ε ζκίιεπζε ηζηνξηθνχ θαη αηψληνπ
ρξφλνπ ζην πεξηψλπκν κάγκα θηηζηνύ-Αθηίζηνπ, ήδε κάιηζηα από ηνπ λπλ ζηα
πξφζσπα ησλ αγίσλ, θαζψο επίζεο ζηελ βπδαληηλή ηέρλε θαη ζηελ πκλνινγία, θαη
(β) ε ζχληεμε ρψξνπ θαη ρξφλνπ ζηελ αλζξσπνινγηθή θαη ζπκπαληηθή εθδνρή ηελ
εθθξαζκέλε κέζα απφ ηε Θεία Λεηηνπξγία. Φχζε θαη βπδαληηλή ηέρλε, αλ θαη κε
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, νδνδεηθηνχλ ζηηο πςειέο αθξφξηέο ηνπο ζε έλαλ θνηλφ ηφπν,
ζην α-ρεηξνπνίεην, θάηη πνπ δελ έρεη κέρξη ηνχδε αλαιπζεί ζε αληηζηνίρηζε. Μείδνλ
είλαη φηη ε θχζε «πεζαίλεη», πνιιώ δε κάιινλ ην λφεκα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ πφλνπ
ηνπ αλζξψπνπ, ε θχζε πέξα απφ ηε θχζε, θσο πέξα απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη
θάιινο άθηηζην πέξαλ ηνπ θπζηθνχ, πνπ ην γλσξίδεηο αγλνώληαο, ή, ελ πάζεη
πεξηπηώζεη, κείδνλ είλαη λα ζπκάζαη φηη καδί κε ην Ρήγα ππάξρεη θαη ν Κνζκάο!
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Η έννοια ηηρ σπονοοικολογίαρ
Η ρξνλννηθνινγία ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο
Σν πξφβιεκα ηεο ζρέζεο καο κε ην ρξφλν γελλήζεθε κε ηελ αδπζψπεηε αλάγθε γηα
νηθνλνκία ρξφλνπ θαη έιεγρν κέρξη θαη ηνπ ηειεπηαίνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ο ζχγρξνλνο
ηξφπνο βίνπ θαη ν ηξφπνο αλαδήηεζεο λνήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ δσήο
ζπξξηθλψζεθαλ ζην γλσζηφ καο κνηίβν «ν ρξόλνο είλαη ρξήκα», πνπ νπδεκία ζρέζε
έρεη κε ην αξραηνειιεληθφ «θείδνπ ρξφλνπ», ην νπνίν παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηελ
αζθεηηθφηεηα (Schneider 2003). Όλησο δνχκε ζήκεξα ζηελ επνρή ηνπ NonstopPrinzip. Όια «πξέπεη» λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε
δηάξξεμε ηεο ζρέζεο αηφκνπ, θνηλσλίαο θαη θχζεο θαη ζπλάκα πξνθαιεί ηελ
νηθνινγηθή εζηθή, αιιά θαη ηελ εζηθή πξνζηαζίαο ησλ δψσλ.
Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ηίζεηαη ην εξψηεκα, πσο ζα κπνξέζνπκε θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θ.ά. ζπλζήθεο λα πεηχρνπκε κηα εζηθά ππεχζπλε, κηα
ζπγθεθξηκέλε ζπλαλαζηξνθή κε ηηο σθέιηκεο θπζηθέο δπλάκεηο θαη ηηο ηδηαίηαηεο
αμίεο ηεο θχζεο θαη ηδηαίηεξα κε ηε δσή θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ δσηθψλ φλησλ ηεο
θχζεο (φ.π.α.). Ζ απάληεζε αληρλεχηεθε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία, ζηε γεσξγία θαη ζηελ θηελνηξνθία, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζηελ αγξνηηθή
θνηλσλία θαη φπσο ζεκαηνδνηήζεθαλ θαη απφ ην «Ρίν 1992». Πξνέθπςε έηζη ην
πάζνο γηα κηα νηθνινγηθή ζπγθξφηεζε θάζε ρψξαο θαη ηεο ππαίζξνπ. πκππθλψζεθε
δε απηή ε επηινγή ζηελ αξρή: εξγαζία κε ηε θύζε, όρη ελαληίνλ ηεο θύζεο.
ην πλεχκα απηφ πξνέθπςε ην 1994 ην Tutzinger Projekt «Οηθνινγία ηνπ ρξόλνπ»
(Ökologie der Zeit) ηεο Δπαγγειηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Tutzinger. Αθεηεξία ηνπ έρεη ηηο
αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο επηδξάζεηο, ηηο νπνίεο ζπλεπηθέξεη ζηελ επνρή
καο ε αλαπηπμηαθή νηθνλνκία. Έρεη, επίζεο, θαη ην πξφβιεκα ηεο ζπλαλαζηξνθήο
καο κε ην ρξφλν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε φξνπο επηηάρπλζεο, αθαηάπαπζηεο δξάζεο
θαη ρξνληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Απελαληίαο, απηφ ηνλίδεη, ζηελ αγξνηηθή δσή ν
άλζξσπνο παξέκελε ζε αγαζηή ζπκπφξεπζε κε ην ρξνληθφ ξπζκφ ηεο θχζεο.
Αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ, αιιαγή επνρψλ πξνζαλαηνιηζκφο
ησλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο επνρέο ηνπ έηνπο δεκηνπξγνχζαλ κηα ηδηφηππε ρξνληθή
αηκφζθαηξα, κηα «πκθσλία ξπζκψλ», φπσο ιέγεη ε Barbara Adam (φ.π.α.). Δθεί,
ινηπφλ, ρξφλνο ηεο θχζεο, ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζπκθχξνληαη. Οη
ρξνληθέο απαηηήζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζπγρξνλίδνληαη κε απηέο ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ
ζε έλαλ, θαηά ην δπλαηφλ, παξαγσγηθφ ζπγρξσηηζκφ. Οη ηφηε αγξνηηθέο παξαγσγέο
ήηαλ «πξντφληα ηνπ ρξφλνπ», νη ζχγρξνλεο είλαη δεπγκέλεο ζην ζπξκφ ηεο αξρήο «ν
ρξόλνο είλαη ρξήκα». αξθαζηηθά πξνβάιιεηαη ε επηθαηξφηεηα κέζα απφ ηε θξάζε:
Γελ ηξψλε νη κεγάινη ηνπο κηθξνχο, αιιά νη γξήγνξνη ηνπο αξγνχο (φ.π.α.).
ηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1998 έιαβαλ ρψξα ηαπηφρξνλα δχν εκεξίδεο, κία ζην
Lüneburg (“Time Use”) θαη κηα ζηελ Heidelberg (“Im Rausch der GeschwindigkeitWo steht der Mensch?” «ηε κέζε ηεο ηαρχηεηαο- πνπ βξίζθεηαη ν άλζξσπνο»). Ο εθ
ησλ εηζεγεηψλ Martin Held ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «Zeitökologie», ελψ θνηλφο
παξνλνκαζηήο θαη ησλ δχν εκεξίδσλ ήηαλ «ην άρζνο ηεο βηαζχλεο» ζην ζχγρξνλν
άλζξσπν, θαζψο θαη ην πξφβιεκα ηεο ζσζηήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην ρξφλν θαη
ην ρψξν (Schnabel 1998, 39 θ.εμ.).
Η ρξνλννηθνινγία ηεο πόιεο: Παξέθβαζε ζηνλ Γηάλλε Τζηώκε
Ζ πξνεγεζείζα αλαθνξά ζηελ αγξνηηθή θνηλσλία απνζαθήληζε κηα πξαθηηθή
δηάζηαζε ηεο ρξνλννηθνινγίαο. Ζ επηζηξνθή ζε εθείλε ηελ θνηλσλία είλαη απφ θάζε
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άπνςε νπηνπηθή. Μφλν θάπνηεο δεκηνπξγηθέο ρξνληθέο πνηφηεηεο θαη ζρέζεηο ηεο
κπνξνχκε λα κεηαγγίζνπκε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Γελ αιιάδεηο ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
ηξέρεη κε ηαρχηεηεο θσηφο. Όζνλ αθνξά δε ηελ Διιάδα, μερλάκε φηη είκαζηε κηα
ρψξα πνπ θαηνηθεί ζε πφιεηο; Μάιινλ πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε πνηα είλαη ε
ρξνλννηθνινγία ηεο πφιεο παξά ηεο θχζεο.
Καηά ηνλ αξρηηέθηνλα-πνιενδφκν Καζεγεηή Γ. Σζηψκε ε πφιε σο γλσζηηθφ
αληηθείκελν καο αλαγθάδεη λα ρξεζηκνπνηνχκε λένπο ηξφπνπο αλάιπζεο, ε νπνία
επηηξέπεη ζχλζεζε πιηθψλ θαη «άπισλ» κνξθψλ ηεο (Σζηψκεο 2014, Α24). Σν άπιν
δελ απνηππψλεηαη κε θάπνην ζρέδην ή κε θσηνγξαθίεο, είλαη θίλεζε, αληαιιαγέο,
ζπγθξνχζεηο θαη ζπλαιιαγέο ησλ θαηνίθσλ ηεο, «πνπ ηε δνπλ κέζα ζηνλ ρξόλν».
Οπφηαλ: «Η πόιε είλαη ρξόλνο» (φ.π.α.). Παξφιν πνπ κηα πφιε έρεη ακεηάβιεηεο
αζηηθέο κνξθέο, φπσο ίδηα θηίξηα, δξφκνπο θ.α., ν ηξφπνο πνπ ηε δνχκε ηελ θαζηζηά
δηαθνξεηηθή ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν. Κνηλσληθέο νκάδεο κεηαθηλνχληαη,
κεηαηνπίδνληαη νηθνλνκηθά θέληξα, αιιάδεη ν ηξφπνο δσήο θαη πξνδηαγξάθεη λέεο
ηαπηφηεηεο, λέεο ηερληθέο ιχζεηο θαη λέεο κνξθέο (φ.π.α.). Φαηλνκεληθή αδξάλεηα θαη
κεηαιιαγή είλαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο. Ση είλαη, δηεξσηάηαη ν Σζηψκεο,
«ηαπηφηεηα» ησλ πφιεσλ; Ζ απάληεζε δφζεθε ην 1950 απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ππφ
ηελ επήξεηα ησλ αλζξσπνιφγσλ: «Να ρηίδνπκε έηζη ώζηε λα ληώζεη θαλείο όηη θαηνηθεί
θάπνπ» (φ.π.α.). Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πξνθχπηεη κνληκφηεηα ζηνλ ηφπν, θνηλσληθή
ζπλνρή θαη γεηηλίαζε. Αιιά πσο αηζζάλεζαη «θάηνηθνο» ζηε κεγαινχπνιε
πξσηεχνπζά καο; «Σν ζηνίρεκα ζήκεξα είλαη ν πιηθφο ρψξνο ηεο πφιεο λα ππνδερζεί
ηελ άπιε ππφζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ» γξάθεη ν Σζηψκεο (φ.π.α.).
ε ζπλδπαζκφ θαη κε φζα πξναλαθέξακε πεξί «γσληάο» ζα ιέγακε φηη Σζηψκεο
αλαδεηθλχεη ην πάγην ζέκα «ηελ αλζξψπηλε θαηνίθεζε», αίηεκα πάληα επίθαηξν γηα
ηα αζηηθά θπξίσο θέληξα. Δίλαη κηα κεηάβαζε απφ ηελ ζρεδφλ «πνιεκηθή»
θηλεηηθφηεηα ηεο πφιεο ζε κηα ρξνλν-νηθνινγηθή ζπκβίσζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη κε
κεηαθχηεπζε θάπνησλ δέλδξσλ, κε πξάζηλεο ζηέγεο, κε έγθαηξε ζπγθνκηδή
ζθνππηδηψλ θ.α. Σν ρξνλννηθνινγηθφ δήηεκα εδψ δελ ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθά κε
ηελ αιφγηζηε νηθνδφκεζε, ηελ θαπηηαιηζηηθή εμέιημε θαη ηελ ππεξθαηαλάισζε ή
ηνπο ειηαθνχο, αιιά κε κηα αλζξσπνινγηθή παξάκεηξν: ηελ ζπληαύηηζε ηεο
αηνκνθεληξηθήο λννηξνπίαο αθαζηθώλ πνιηηηθώλ θαη εμππλάθεδσλ πνιηηώλ. Εεηο ζηελ
πφιε, πνπ δελ είλαη «πφιε ζνπ», βηψλεηο κηα ζρέζε κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν ζρεδφλ
βάξβαξε, αλαδεηάο ηε γσληά ζνπ!
Ζ ρξνλννηθνινγία δελ εμαληιείηαη φκσο ζηελ αλαδήηεζε ηνπ αλζξσπίλσο θαηνηθείλ,
αιιά απνδίδεη θάζε ζχγθξαζε ρξφλνπ θαη νίθνπ. Γη‟ απηφ θαη είλαη δηαθνξεηηθή ζε
έλα λνζνθνκείν, ζε έλα ζηξαηφπεδν, ζε κηα εθθιεζία, ζε κηα κνλή, ζε έλα
ακθηζέαηξν θ.ν.θ. Ννζειεπφκαζηε κε βαξχ λφζεκα ζε έλα λνζνθνκείν πνπ
βξίζθεηαη ζε έλα φκνξθν θπζηθφ πεξηβάιινλ-ηη σξαηφηεξν;-,αιιά είλαη ηέηνηα ε
πάζεζε πνπ δελ καο αθήλεη θαλ λα ην πξνζέμνπκε. Καη γηα ηα άιια παξαδείγκαηα
ζθεθζείηε αληίζηνηρα. Θέινπκε λα πνχκε ηνχην: ε ρξνλννηθνινγία δελ λνείηαη κελ
εθηφο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά ζπλάκα ην ππεξβαίλεη, θαζψο ζπληήθεη
αλζξσπνινγηθφ ρξφλν θαη νίθν.
H θηινζνθηθή ρξνλννηθνινγία
Τπάξρνπλ νληνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ρξνλννηθνινγίαο; Πσο ην πεξηβάιινλ απφ
αληηθείκελφ καο, ζα γίλεη ζπγθείκελφ καο; Πσο ζα ην δνχκε πέξαλ απφ θάζε
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πξνθάιπκκα ηδενιεςηψλ, σο ππαξμηαθφ πξφβιεκα ηεο ζρέζεο έκβησλ, θαη κε, φλησλ
θαη θχζεο;
Ζ ρξνλννηθνινγία δελ βιέπεη ην πεξηβάιινλ σο «αληη-θείκελν», αιιά σο ζπγθείκελν.
Ζ ρξνληθή καο ζρέζε καδί ηνπ ην αλαδεηθλχεη ζε νίθν, ην αλεβάδεη ζε κηα
ππεξθείκελε, δεχηεξε θαη ηξίηε πεξηνρή, πέξαλ ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, αιιά θαη ηεο
βηψζηκεο παξαγσγήο θαη ελέξγεηαο, πέξαλ θαη απηήο ηεο βηνινγηθήο θαη ςπρηθήο καο
ηζνξξνπίαο. Γελ καο ηξέθεη απιψο θαη κφλν, δελ εγγπάηαη ηε δσή καο, δελ «έρνπκε»
ηε θχζε, «είκαζηε» θχζε ήηαλ πάληα κηα αλζξσπνινγηθή θαηεγνξία.
Ζ ρξνλννηθννινγία δελ εμαληιείηαη ζηε ζρέζε ηνπ βησκαηηθνχ θαη ηνπ κεηξήζηκνπ
ρξφλνπ καο κε ηε θχζε, φπσο απηή ππήξμε ζηελ αγξνηηθή θαη πξνβηνκεραληθή
επνρή. Δίλαη κηα αλζξσπνινγηθή θαηεγνξία, ε νπνία απνδίδεη δχν ηηλά, ηφζν ηελ
ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, αλεμαξηήησο ηζηνξηθήο επνρήο θαη κνξθήο πνιηηηζκνχ, φζν
θαη κηα εθάζηνηε απνθιεηζηηθή εθάζηνηε ζρέζε, πνπ ππεξβαίλεη ην ρψξν θαη ην ρξφλν
ζηε λεπηψλεηα εθδνρή ηνπο.
Θα αξρίζνπκε κε ην ρηιηνεηπσκέλν παξάδεηγκα ηνπ Ζeidegger, ζχκθσλα κε ην νπνίν
ην δάζνο είλαη γηα ηνλ πεξηπαηεηή ηφπνο αλαςπρήο, γηα ηνλ αγξνλφκν θαηαθχγην
ζεξακάησλ, γηα ηνλ μπιέκπνξν αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο, γηα ηνλ
πνηεηή ηφπνο έκπλεπζεο, γηα ηνλ δαζνιφγν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θ.ν.θ. Με απηφ ην
παξάδεηγκα ζεκαηνδνηείηαη ην θαζνιηθφ (είλαη δάζνο) κε ην εθάζηνηε απνθιεηζηηθφ,
πνπ ζπλζέηεη κηα λνεκαηηθή πνιπεηδία, έλαλ αζχιιεπηα εθηελή νξίδνληα ζεκαζηψλ
πέξαλ ηνπ κεηξήζηκνπ ρσξνρξφλνπ. Αιιά απηφ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, δελ
ηζρχεη κφλν γηα ην δάζνο, ηζρχεη γηα θάζε θπζηθφ, αιιά, θαη απηφ καο ελδηαθέξεη
άκεζα, θαη γηα θάζε πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρνπκε απέλαληί ηνπ, νχηε ζπλππάξρνπκε
καδί ηνπ απιψο ή ηπραία, βξηζθφκαζηε ζε ζχγθξαζε καδί ηνπ, ράξε ζηελ νπνία
δνκείηαη ε φιε νληφηεηά καο.
Γελ είλαη κφλν ν αγξφηεο πνπ ζκηιεχεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρξφλν ζηνπο ξπζκνχο ηεο
θχζεο, νπφηαλ «ε θχζε νδεγεί ην ρξφλν» επ‟ αγαζψ. Κάζε άλζξσπνο ππάξρεη
ρξνληδφκελνο εληφο ελφο πεξηβάιινληνο, εηδπιιηαθνχ ή κε. Ζ ρξνληθή ηνπ ζπλείδεζε
αλα-παξηζηά κε κνλαδηθφ ηξφπν φ,ηη πξνζιακβάλεη, αιιά θαη εκ-πλέεη κηα
ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο, πθαίλεη ζην δηθφ ηεο ηζηφ ην πιηθφ, πνπ επηιέγεη απφ ην
πεξηβάιινλ. πγθξνηεί έηζη κέζα ζην πεξηβάιινλ έλα λέν, ζπλεηδεζηαθφ, ην νπνίν
άιινηε ππνλνκεχεη ην θπζηθφ, άιινηε θσηίδεη ην κεγαιείν ηνπ. ηε δεχηεξε
πεξίπησζε ιεηηνπξγεί απέλαληί ηνπ παξαπιεξσκαηηθά, ην θσηίδεη θαη θσηίδεηαη απφ
απηφ, θαζηζηά ην ρψξν νίθν, έλα ηφπν δειαδή πξνο θαη από ηνλ νπνίν δεη ν
άλζξσπνο, έλαλ ηφπν πνπ ζπκθχξεη πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά
δεδνκέλα ζε κηαλ ζπγθεθξηκέλε κνξθή δσήο. Γελ δεη ν θάηνηθνο ηεο Αιάζθαο ή ηεο
Νέαο Εειαλδίαο απιψο θαη κφλν ζε θάπνην εηδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, έρεη κηαλ
εληειψο δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζπλείδεζε. Όρη κφλν θαη κφλν εθ ηνπ ιφγνπ φηη νη
επνρέο ηνπ έηνπο έρνπλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε π.ρ. κε κηα κεζνγεηαθή ρψξα.
πλζέηεη θαζέλαο, θαη εθείλνο πξνθαλψο, ην πξηλ θαη κεηά, ηελ πξνζδνθία θαη ηελ
εκπεηξία, ην πνηέ πηα θαη ην όρη αθόκα, θαζψο θαη κηα αθφκα κεγαιχηεξε γθάκα
ρξνληθψλ θαηεγνξηψλ, κε κηαλ ηδηαηηεξφηεηα. Δλλνηνινγεί θαη πλεπκαηψλεη ηνλ
θφζκν ζηε βάζε κηαο απνθιεηζηηθήο κνλαδηθήο ρξνληθήο πθήο.
Σν πεξηβάιινλ δελ είλαη έλα απιφ ληεθφξ, νχηε κφλν θαη κφλν βησκαηηθφο ρξφλνο,
φπσο ηνλ δνχκε ζπλήζσο κηθξά παηδηά θαη ηνλ λνζηαιγνχκε ελήιηθνη πηα, ή
Gastarbeiter. Δίλαη θάηη παξαπάλσ απφ αληηθεηκεληθφ κέγεζνο θαη βησκαηηθφοππνθεηκεληθφο ηφπνο θαη ρξφλνο. Δίλαη θνκκάηη ηεο δσήο καο, ν ππαξμηαθφο καο νίθνο
θαη ρξφλνο. Ννεκαηνδνηεί ηε δσή καο, ππαγνξεχεη ζπγθεθξηκέλεο ηεξαξρήζεηο: ηώξα
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ζα θάλεηο απηό, ύζηεξα ην άιιν, πνηέ πηα εθείλν, όρη αθόκα απηό θ.ν.θ. Φχζε,
πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη αλζξψπηλν ζηνηρείν, αλαδεηθλχνληαη ζε ζπγθείκελα
αδηαρψξηζηα. Σφηε ινηπφλ ην πεξηβάιινλ είλαη νίθνο ζηνλ «ηφπν» ηνπ ρξφλνπ θαη
ρξφλνο ζηνλ «ηφπν» ηνπ νίθνπ, είλαη ρξνλννηθνινγία.
Απηφ ην ρξνλννηθνινγηθφ παξάδεηγκα αλαδεηθλχεηαη, βξίζθεη έθθξαζε θαη
επδνθίκεζε, πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ζηε ηέρλε θαη ζε δξάζεηο ηεο ζσκαηηθφηεηαο
εξήκελ ηνπ πνηνηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Έρνπκε παξνπζηάζεη ηελ πξψηε
πεξίπησζε, θάπσο δηεμνδηθά, κε δχν παξαδείγκαηα, εθείλα ησλ P. Klee θαη Μ.
Foucault (Θενδσξφπνπινο Η.Δ.1993,67θ.εμ.). Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε, ηε
ζσκαηηθφηεηα, απηφ ζπκβαίλεη ζε θάζε εηδηθή πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο «δνκεί»
ρψξν θαη ρξφλν, φπσο ζην ρνξφ, ζηελ ηειεηνπξγία, ζηελ παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα,
ζην παηρλίδη, φηαλ δειαδή ζε έλαλ απεμαξηεκέλν απφ ηελ πίεζε ηνπ εδψ-ρψξνπ θαη
ηνπ ηψξα- ρξφλνπ νξίδνληα ρξνλν-νηθν-ινγεί. Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ηφηε δηαξξήγλπηαη
δελ είλαη ζηαηηθφο πεξίγπξνο, γίλεηαη δνκνχκελε θαηάζηαζε. Καη ν ρξφλνο δελ είλαη
θελφ ζρήκα πνπ θαιείζαη λα θαιχςεηο, νχηε αθεξεκέλν κεηξήζηκν κέγεζνο, αιιά
νξίδνληαο ζεκαζηψλ, εηεξν-ρξνληζκφο, εμσθεληξηθή ηνπνζεηηθόηεηα (Μαλσιάο &
Θενδσξφπνπινο 2011, 271-311). Απηφ ην «παηρλίδη» φπνπ ρξνλίδεηαη ν ρψξνο θαη
ρσξνπνηείηαη ν ρξφλνο θαηαθάζθεη θαη ζην ιεγφκελν κεραληθφ «κπαιέην» ηνπ
Schlemer (Θενδσξφπνπινο φ.π.α., 42).
Με έλα πην απιφ παξάδεηγκα: αλάκλεζε θαη ειπίδα, ζηηγκέο αλείπσηεο ραξάο θαη
αλππφθνξνπ πφλνπ, ψξεο μεγλνηαζηάο θαη ζπκνχ, φια απηά ηα ρξνληθά existenszialia
πξνβάιινληαη, ζεο δελ ζεο, «κέζα» ζην δσκάηην πνπ θαηνηθείο, ή ζην ζπίηη πνπ
κεγάισλεο, ζην δξφκν πξνο ην ζρνιείν, ζηελ αγνξά, ζηνλ θήπν ζνπ, ζην πάξθν, ή
ζηελ χπαηζξν πνπ έδεζεο, ζηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ζνπ, ζηε δηαδξνκή ζνπ πξνο θαη
απφ εθεί, φια απηά ζπλζέηνπλ ηελ ρξνλννηθνινγία ζνπ. Δδψ πηα έρνπκε ππεξβεί,
αιιά νπδέπνηε αθπξψζεη, ηελ επηηαθηηθή επηηαγή
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Γελ θαηαξγείο επ‟ νπδελί ηνλ ππξήλα ηεο χπαξμήο ζνπ, ηνλ
ζπγθείκελν πξνο ηνλ ππξήλα ηεο θχζεο, αιιά ζπλάκα ηνλ ζπλαληάο κεηαηεζεηκέλν
ζε έλα ππεξθείκελν νξίδνληα, πνπ δελ ππνλνκεχεη ην ρξφλν, αιιά ηνλ απνθαζηζηά
ζηελ αλζξσπνινγηθή ηνπ δηάζηαζε, ζηνλ εηεξνρξνληζκφ.
Με ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν απηφ πάζρηδε λα πεη ν Διχηεο φηαλ ππεξηφληδε φηη ην
Αηγαίν δελ είλαη απιψο κηα κπιε ζάιαζζα (Γεο: Θενδσξφπνπινο 2014). Απφ απηή ηε
ζηηγκή ππεξβαίλεηο ηελ αληηπαξάζεζε ρξφλνπ σο Intensität θαη ρψξνπ σο Extensität
κε ηελ έλλνηα πνπ ηα απνδίδεη ν Begrson θαη, αθφκα πην πξνρσξεκέλα, γηα λα
ζπκεζνχκε ηνλ Schelling, αληηζηξέθνληαη νη φξνη θαη ε Intensität πξαγκαηψλεηαη σο
εθηεηλφκελε δχλακε «δηα» ηεο Extensität (Kümmel 1962, 43). ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ δηαθξίλεηο φ,ηη θαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ ρξφλν: αιιεινπρία, αληίζεζε,
ζηαζεξφηεηα. ηελ ρξνλννηθνινγία ηνλ ηαπηνρξνληζκφ ηνπ κε ηαπηφρξνλνπ,
εηεξνρξνληζκνχο, αζηαζή θαηλφκελα, πνπ κεζηζηνχλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηνλ
θαηνηθήζηκν θαη ηνλ κε θαηνηθήζηκν, απφ απιφ εθηαηφ πιαίζην ζε πξνέθηαζε ηεο
χπαξμήο καο. Γηαηί ν «νίθνο» δελ είλαη ηφπνο φπνπ βξηζθφκαζηε, αιιά ν ηξφπνο πνπ
«νδεγνχκε» ηε δσή καο, θαηαζηξψλνπκε ηηο δπλαηφηεηέο καο, εηεξνρξνληδφκαζηε.
Δθεί δελ έρεη πξνβάδηζκα θακία απφ ηηο ηξεηο «θιαζηθέο» δηαζηάζεηο ηνπ
επζχγξακκνπ ρξφλνπ, παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ. Δθεί ζπκθχξνληαη θαη νη ηξεηο ζηνλ
νξίδνληα ησλ ζεκαζηψλ ηεο δσήο καο. Αίθλεο, ηφηε, δελ έρεη ηφζν ζεκαζία πνπ
γελλήζεθεο, πνπ θαη πσο δεηο ζήκεξα, ή ηη ζα αθνινπζήζεη ζην κέιινλ, αιιά ε
δπλαηφηεηα λα ηερλνπξγείο ηνλ νξίδνληά ζνπ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηο θακία απφ ηηο
ηξεηο, αιιά θαη ρσξίο λα ζε αηρκαισηίδεη θακία. Σφηε «δεηο» ρξνλννηθνινγηθά,
κεηνπζηψλεηο ην ρψξν ζε νίθν.
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Απηφ είλαη ην πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ, φρη ην θπζηθφ «πιένλ». Μέζα ζε απηφ
πξαγκαηψλεηαη ε ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο, πνηέ εξήκελ ηεο θχζεο θαη πάλησο πνηέ
κφλν απφ απηή. Απφ ηηο δχν απηέο ρξνληθέο θαηεγνξίεο ην «πιένλ» θαη ην «πνηέ» δελ
ρξεηάδεηαη λα πξνθχςεη θάπνηνο λένο δνγκαηηζκφο. ίγνπξα φκσο απνδίδεηαη κηα
θαηξηθφηεηα, ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ππέξ ηε θύζε θχζε
ηεο θηίζεο θαη ηεο δσήο καο θαη πάλησο ρσξίο έλα κεηαθπζηθφ «ζεκείν Αξρηκήδε».
Ο άλζξσπνο θαηνηθεί ζηε ρξνλννηθνινγία ηνπ, γηαηί ηε δεκηνπξγεί ν ίδηνο. Γελ
θαηνηθεί κφλν ζηε θχζε πνπ δελ δεκηνχξγεζε, αιιά θαη ζηνλ «νίθν» πνπ ν ίδηνο
δεκηνπξγεί. Αιιά ρσξίο απηή δελ ζα είρε πνπ λα θαηνηθήζεη. Καη ε θχζε ρσξίο ηνλ
άλζξσπν ζα έκελε δπλαηφηεηα, δεπγκέλε ζηε ρξνληθή ηεο λνκνηέιεηα, ρσξίο λα βγεη
πνηέ ζην μέθσην ηνπ νηθείνπ- φζν θαη ηνπ αλνίθεηνπ-, ηνπηέζηη ζην ρξνληζκφ ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα παξαπνκπή ζηελ ππαξθηηθή ρσξηθφηεηα ηνπ Ζeidegger ζα
άμηδε εδψ, γηα λα θαλεί θαιχηεξα απηή ε ζχγθξαζε (Θενδσξφπνπινο 1993, 63 θ.εμ.).
Υξφλνο είλαη γεγνλφηεηα, ηέιεζε, δφκεζε, αλάδπζε λνήκαηνο, αιιά θαη ηα ελαληία.
Ζ θχζε δελ παξάγεη ρξφλν, κεηξηέηαη κε ην ρξφλν. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ έρεη θαη
απηή ηε γεγνλφηεηά ηεο, δεκηνπξγεί θαη ηε δηθή ηεο ρξνληθφηεηα, ηνλ ρξνληζκφ ηεο
ηζηνξηθνπνίεζήο ηεο ζηελ πην ειάρηζηε ππφζηαζή ηεο θαη ζηνλ κέγηζην ζπκπαληηθφ
ηεο νξίδνληα. Απηφο είλαη ρξφλνο ηζηνξηθνπνίεζεο-ρξνλνπνίεζεο ηεο θχζεο, θείηαη
πέξαλ ηνπ αληηθεηκεληθνχ, ηνπ κεηξήζηκνπ. Πξνθαλψο δελ είλαη ππνθεηκεληθφοβησκαηηθφο, αθνχ ε θχζε δελ είλαη άλζξσπνο. Δίλαη ρξφλνο θπζην-ινγηθόο,
ζπκθπξφκελνο κε ηνλ αλζξσπν-ινγηθφ (πνπ θείηαη επίζεο πέξαλ ηνπ αληηθεηκεληθνχ
θαη ηνπ βησκαηηθνχ) ζπλζέηεη ηελ ρξνλννηθνινγία
Ζ θχζε δελ παξάγεη ρξφλν, δελ ζπλζέηεη ην πξηλ κε ην κεηά, ην όρη-αθόκα κε ην πνηέ
πηα, γηαηί δελ δηαζέηεη ρξνληθή ζπλείδεζε. Όκσο ν άλζξσπνο δηαθξίλεη θαη ελ-ηνπίδεη
απηέο θαη πνιιέο εηζέηη ρξνληθέο θαηεγνξίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θχζεο. Πξφθεηηαη γηα
κηα ηδηφηππε ρξνλν-νηθνινγία, ζπλείδεζεο θαη θχζεο, απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηε
θπζηθή λνκνηέιεηα, αιιά θαη ηελ θπζηθή απξνζδηνξηζηία, ηα αηθλίδην, ηελ
ηπραηφηεηα, ην απξφβιεπην, φ,ηη κφιηο πξηλ νλνκάζακε θπζηνινγηθφ ρξφλν. Πξηλ
θπηξψλεη, κεηά θαξπίδεη ην δέλδξν, αιιά, φρη ζπάληα, παξάθαηξα πξηλ απφ ηελ άλνημε
αλζίδνπλ, ιφγσ ήπησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νξηζκέλα δέλδξα. Σνλ επηέκβξην νη ειηέο
δελ είλαη γηα κάδεκα («όρη αθόκα»). Πνηέ πηα δελ ζα ζνπ δψζνπλ νη πεξζηλέο
ληνκάηεο πξντφλ ηνπο. Υξνληθή ζπλείδεζε ή ρξνληδφκελε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα;
Γελ ζα εκπιαθνχκε εδψ ζηελ γλσζηή θαληηαλή θηινζνθία πεξί a priori θαη a
posteriori. Γηαηί ην κείδνλ δελ είλαη ε «πξνηεξαηφηεηα», φζν ην δηα ηαύηα. Σέηνηεο
θαηξηθέο θαηεγνξίεο ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηξνθνδνηνχλ ηε ρξνληθή
ζπλείδεζε θαη ζπλάκα θαηαθάζθνπλ ράξε ζε απηή. Έρνπκε, ινηπφλ, κηα ζχληεμε
θπζηθνχ θαη ζπλεηδεζηαθνχ ρξφλνπ, κηα ρξνλννηθνινγία, απφηνθν θπζηθήο θαη
ζπλεηδεζηαθήο γεγνλφηεηαο. Αζέζκηηε απφ ηνλ άλζξσπν θπζηθή γεγνλφηεηα, θχθινο,
θαη φρη κφλν, ζπκβαηλφλησλ, ζε απφιπηε, φζν θαη αξρέγνλε, ζχγθξαζε κε ηελ
αλζξψπηλε.
Απηή ε ζχγθξαζε είλαη δηηηήο πθήο, είλαη δεκηνπξγηθή, αιιά θαη αληηθαηηθή κέρξη
θαη κνηξαία. Σν ζηέγαζηξν πνπ έθηηαμα γηα λα πξνζηαηεχζσ ηελ παξαγσγή κνπ κε
βγάδεη χζηεξα απφ κηα αηθλίδηα θαηαηγίδα, πνπ «πξψηε θνξά» ζπκβαίλεη ζηνλ ηφπν
κνπ (θπζην-ινγηθή γεγνλφηεηα), εθηφο «θπζηνινγηθνχ ξπζκνχ» δσήο. Σν μερεηιηζκέλν
πνηάκη, κε ή ρσξίο επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηέξεζε ηε δσή ηνπ πην αγαπεκέλνπ κνπ
πξνζψπνπ. Ση «γεγνλφο» θαη απηφ! Σν λφεκά ηνπ βάδεη ηε ρξνλννηθνινγία ζε κηα
αδπζψπεηε ηξνρηά. Ο ρξφλνο ζα θπιάεη ηψξα πνιχ δηαθνξεηηθά, ίζσο απφ ην πνηάκη
απηφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ λα κελ μαλαπεξάζσ. Ζ ζπκπφξεπζε εδψ ν
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αλζξσπνινγηθνχ θαη θπζηνινγηθνχ ρξφλνπ είλαη ελ ηέιεη «κνηξαία» θαηξηθφηεηα,
ζηνλ αληίπνδα ηεο εζηηφηεηαο, πνπ δνχκε ζε κηα αθξνγηαιηά ηεο παηξίδαο καο ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Οηθνινγηθόο ξεαιηζκόο θαη εθκύζεπζε ηεο ρξνλννηθνινγίαο
Υσξίο δηάζεζε λα θαηαθχγσ ζε κπζηηθηζκφ, ζα επηζεκάλσ θάηη πνπ φινη
γλσξίδνπκε: δελ πεξηγξάθεηο ηε θχζε κφλν κε εθείλνπο ηνπο ινγηθνχο φξνπο, πνπ ηελ
πεξηγξάθνπλ νη θπζηθνί, γηαηί ε ίδηα ηνπο ππεξβαίλεη. Λάζνο είλαη, επίζεο, κεηά ην
θηάζθν ηνπ πνιηηηθνχ αλνξζνινγηζκνχ λα ζπεχδνπκε ζε λέα κνξθψκαηαππνθαηάζηαηά ηνπ, λα γηλφκαζηε απνινγεηέο θηλεκάησλ, λέν-εθινγηθεπηέο, νπαδνί
ηεο θάζε λενθαλνχο απζεληίαο. Δχζηνρε ε ξήζε ηνπ Habermas γηα «απνηθηνπνίεζε
ηνπ βηόζθνζκνπ», εχζηνρν θαη ην πνιπεηπσκέλν «ε θύζε εθδηθείηαη». Ο θίλδπλνο λα
θάλεηο φκσο ην θνηλφηππν λα θαληάδεη επαλαζηαηηθφ είλαη κεγάινο θαη, πάλησο, φρη
ζπάληα, ζε εγθισβίδεη ζε ηαπηηζηηθφ ιφγν. Ζ νηθνινγία έρεη έλα ζπνπδαηφηεξν
πιενλέθηεκα: ζε βγάδεη πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην α-βέβαην, κε ην ππεξθείκελν
ηδενινγηψλ θαη ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ηελ πξνζαγνξεχνπλ, αιιά φρη κε ην
άρξνλν. Γηαηί ε θχζε δελ είλαη αληη-θείκελν, νχηε κφλν θζελφ ζχκα θαπηηαιηζηψλ
(αλζξψπσλ θεξέθσλσλ ηνπ επδαηκνληζκνχ ζίγνπξα είλαη), αιιά έλα ηιηγγηψδεο
ρξνλννηθνινγηθφ κάγκα.
ην δπηηθφ πνιηηηζκφ- πξνζσπηθά ζεσξψ πξνλφκην λα ζπγθαηαιέγσ ζε απηφλ θαη ηνλ
εαπηφ κνπ- αλαπηχρζεθαλ ηα πην γφληκα νηθνινγηθά θηλήκαηα θαη έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα φινη λα θξίλνπκε φινπο. Μέζα ζε απηφ ηνλ πνιηηηζκφ, φρη απέλαληί ηνπ,
βξίζθνληαη ξεαιηζηηθέο ιχζεηο. Οη Πξάζηλνη ηεο Γεξκαλίαο, γηα λα αλαθέξσ έλα
παξάδεηγκα, απφ ηνλ πξηλ («εμσκφηε») Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Κπβέξλεζεο κέρξη ηελ λπλ Κπβέξλεζε ηεο Βάδεο-Βπξηηεκβέξγεο, εθπξνζσπνχλ
απηφ ην ξεαιηζκφ, ζπλππνινγηδνκέλνπ κάιηζηα θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπλ ζηελ
εγεζία ηνπο αμηφινγνπο αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ξηδψλ. Απφ ηελ άιιε,
φκσο, είλαη πνιχ εμσπξαγκαηηθή ε πνιεκηθή θαηά ηεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο ηνπ
παιαηνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο πξσηεχνπζαο
απηήο ηεο Οκφζπνλδεο ρψξαο («ηνπηγθάξδε 21»).
Να γηαηί κηιάσ γηα ρξνλννηνθνινγία, ηεο νπνίαο ε αληίιεςε γηα ην πεξηβάιινλ δελ
είλαη νπξαγφο ηδενινγηψλ θαη ε ρξνληθή δηάζηαζή ηεο είλαη γεγνλφηεηα, αιιά
επνπδελί ξερή παξνληηθφηεηα, φπσο ηελ εθθξάδνπλ ηα ζχγρξνλα ηειενπηηθά
νηθνινγηθά ζπνη, πνπ ζπξξηθλψλνπλ ην ρξφλν. Ζ ρξνλννηθνινγία είλαη κάγκα νίθνπ
θαη ρξφλνπ, έθθξαζε ηεο γεγνλφηεηαο θαη θαλελφο ηδενινγηθνχ ή πνιηηηθνχ
αθεληηθνχ. Ζ γεγνλφηεηα ηεο θχζεο, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ αλζξψπνπ, ηνπηέζηη είλαη θαη
κε είλαη ελ ηαπηώ, (ηαπηνρξνληζκόο ηνπ κε ηαπηόρξνλνπ θαη κε ηαπηνρξνληζκόο ηνπ
ηαπηόρξνλνπ), είηε ηελ εξκελεχεηο κε ηνπο γλσζηνχο θπζηθνχο- επηζηεκνληθνχο φξνπο
ηεο κεγάιεο έθξεμεο, είηε κε ρξηζηηαληθνχο σο «δεκηνπξγία εθ ηνπ κε όληνο», είηε κε
φξνπο ηνπ «ξηδηθνχ θαληαζηαθνχ», αιιά θαη κε φξνπο ηεο «νηθνινγηθήο
επηθνηλσλίαο» (N.Luhmann), αθφκα-αθφκα θαη κε φξνπο ζνζηαιδαξβηληζκνχ,
θαηαθάζθεη σο κπζηηθή κήηξα ρξφλνπ θαη νηθνινγίαο, σο ρξνλνηθνινγία.
Δμάιινπ, απφ ηε θχζε αλαδχνληαη λνήκαηα, ηα νπνία δελ ηα εληνπίδεη πάληα ε
επηζηήκε. Όκσο ε δσή ηα απνδέρεηαη θαη ηα ελζσκαηψλεη ζην ρξνληθφ ηεο νξίδνληα.
Ζ θχζε δελ είλαη έγθιεηζηε, φπσο λνκίδεηαη, ζηελ λνκνηέιεηά ηεο. Αιιά κήπσο θαη ε
λνκνηέιεηα δελ είλαη κνξθή γεγνλφηεηαο; Βξίζθεηαη ζην αίκα καο, ζηελ θίλεζή καο,
ζην θφβν θαη ζηελ ειπίδα καο ζπλνδνηπνξεί, γίλεηαη ρξνλννηθνινγία καο. Ζ
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ζπξξίθλσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζηελ πνιηηηθή-νηθνινγηθή παξνληηθφηεηα αθήλεη
εθηφο ζεψξεζεο ηα κείδνλα ηεο θηίζεο, φπσο είλαη ε «αξρή» θαη ην λφεκά ηεο, ε
ζθνπηκφηεηά ηεο, ην «ηέινο» θαη ηα πέξαο ηεο, επεηδή θνβάηαη λα αλνηρζεί ζηα
κπζηηθά ηεο θχζεο. Αιιά δηαηξέρεη θαη έλα κεζνδνινγηθφ θίλδπλν: απφ ην ξηδηθφ
θαληαζηαθφ, δηνιηζζαίλεη ζπρλά, δπζηπρψο ρσξίο λα ην αληηιακβάλεηαη, ζε φ,ηη ν
ίδηνο ν Καζηνξηάδεο έθξηλε αξλεηηθά, ζηελ «επηθνηλσληαθή νξζνινγηθόηεηα»
(Habermas). Απηή ε ζπξξίθλσζε αθπξψλεη ηνλ νηθνινγηθφ ρξφλν, αθπδαηψλεη ηε
ρξνληθή καο ζπλείδεζε, ηελ εγθισβίδεη ζε αηνπήκαηα, ζαλ απηφ ηνπ «ρακέλνπ
Παξαδείζνπ».
Θα αλαθέξσ δχν παξαδείγκαηα ρξνλννηθνινγίαο ζηνλ αληίπνδα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ
πξαγκάησλ ηεο θχζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζα απφ ην πνιηηηθφ θαληαζηαθφ.
Αληιψ ην πξψην απφ έλαλ έγθξηην θπζηθφ επηζηήκνλα, ηνλ Ναλφπνπιν. Ζ Γαιιηθή
επαλάζηαζε, ηζρπξίδεηαη ν Ναλφπνπινο, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε θπζηθή
επηζηεκνληθή έξεπλα, δειαδή κε επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο πνπ επεξέαζαλ ηελ
αλζξψπηλε ζθέςε. Ο Βνιηαίξνο ζαχκαδε ηνλ Νεχησλα. Σν Φπζηθό έθεξε ην
Επαλαζηαηηθό, ην Νέν-θηινζνθηθό. Καη ε αλάγθε ηεο δηαηψληζεο ηνπ είδνπο, ηνπηέζηη
ηνπ γνλίδην, ραξαθηεξίδεη ηε «ινγηθή», ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε δεκηνπξγία
θνηλσληψλ (Ναλφπνπινο 2014). Καη έλα δεχηεξν παξάδεηγκα απφ ηνλ Καζηνξηάδε.
Έρεη εκθαηηθά ζρεηίζεη ηε γεγνλφηεηα κε ην ρξφλν. Βιέπεη ηελ εξγαζία σο επέλδπζε
ζε δξαζηεξηφηεηα, πνπ παίξλεη κνξθή - αλαδχεηαη απφ ην ράνο -, παίξλεη ζεκαζία,
δεκηνπξγείηαη. ηνλ αληίπνδα βιέπεη ην ρξφλν πνπ «εθπξνζσπείηαη» απφ ηα ΜΜΔ σο
ηεξάζηην παξφλ, σο θαληαζηαθφ ρξφλν πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ άξλεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
παξειζφληνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ κέιινληνο, ρσξίο πξαγκαηηθή κλήκε θαη
πξαγκαηηθφ παξφλ. Γελ ππάξρεη πξαγκαηηθφο ρξνληθφο ξπζκφο, αιιά ζπλερέο παξψλ,
έλαο νκνηνγελήο δσκφο, ην ηεηξηκκέλν (Καζηνξηάδεο 1993). Βέβαηα, απφ ηελ άιιε ν
Καζηνξηάδεο πηζηψλεη ζηε θχζε αρξνλία. Δάλ φκσο δερζνχκε ην απηνλφεην, φηη θαη
ε θχζε δελ «έρεη», αιιά «είλαη» γεγνλφηεηα, ζηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξακε, ηφηε ν
ρξφλνο απηήο ηεο γεγνλφηεηαο ζπλζέηεη ρξνλννηθνινγία.
ηελ επηζηεκνληθή πξνβιεκαηηθή ε θύζε είλαη απηνδεκηνύξγεην ζύκπαλ. Απφ κηα
απζφξκεηε θβαληηθή δηαθχκαλζε, ε νπνία «ην „ζθαζε» απφ κηα πιεζσξηθή
δηαζηνιή, έγηλε ην ζεκεξηλφ ζχκπαλ (Ναλφπνπινο φ.π.α.). Γελ είλαη, ζπλεπψο, ην
κείδνλ κφλν ηα ηνπία πνπ κνιχλνπκε, φζν νη θπζηθνί λφκνη πνπ δηέπνπλ ην ζχκπαλ.
Υσξίο λα παξακεινχκε -πνιηηηθνί θαη πνιίηεο- ην πξψην, ηε κφιπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, εξεπλνχκε ζε βάζνο ην δεχηεξν. Να πνπ είλαη θαη εμφρσο
επηζηεκνληθφ ην πξφβιεκα. Καη πάλησο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πνιηηηθφ, δελ σθειεί ε
θαηεδάθηζε, ν αθνξηζκφο, φζν ε ζσζηή πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε.
Όρη ζπάληα ε επηζηεκνληθή αλάιπζε δηνιηζζαίλεη απφ ηελ ρξνλννηθνινγία ζηνλ
επηζηεκνληθφ αλνξζνινγηζκφ. Πσο εμεγείηαη δηαθνξεηηθά ην γεγνλφο, πνπ
ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί θπζηθνί, φηη ζα θζάζνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο
ηερλνινγίαο ζε αλαθάιπςε φισλ ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη ζε αθξηβείο πξνβιέςεηο
(φ.π.α.); Ο Καζηνξηάδεο, ίζσο επεηδή δελ ζπκκεξίδεηαη απηφλ ηνλ ππεξαηζηφδνμν
εκπεηξηθφ νπηηκηζκφ, ηνλίδεη φηη ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα δελ είλαη επηζηεκνληθφ,
αιιά πνιηηηθφ. Οξζφηεξν είλαη λα πνχκε, δελ είλαη κφλνλ επηζηεκνληθφ.
Ζ δεκηνπξγία ηεο θηίζεο απφ ην Γεκηνπξγφ-Θεφ δελ απαζρνιεί, πιελ εμαηξέζεσλ,
νηθνιφγνπο θαη πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ νηθνινγία θαη ν ρξφλνο ηφζν ζηελ Παιαηά,
φζν θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, κφλν αζχκθνξε δελ είλαη γηα ηελ ζχγρξνλε νηθνινγηθή
ζεκαηηθή. Γελ έρνπκε εδψ πεξηζψξηα λα αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο. Απφ ηελ ψξα πνπ
ν 18νο αηψλαο απεκπφιεζε ην sacrum, απηφ ζεκεηψλεη ν Luhmann, φρη θάπνηνο
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ζενιφγνο, αληηπαξαηάρζεθε ζηε θχζε, σο αληίζεηε έλλνηα, ε Zivilisation. Ζ
ρξνλννηθνινγία έκπαηλε ζε λέα ηξνρηά, αθνχ ε θχζε, απφ κηα πιεπξά, ήηαλ πιένλ
ρακέλε ηζηνξία, γηλφηαλ ππφζεζε εξγαζίαο ηεο θνηλσλίαο (Luhmann φ.π.α., 14).
Ζ απειεπζέξσζε απφ ην Θεφ θαη ηε θχζε, ε θπξηαξρία ηεο ινγηθήο θαη ηεο
ηερλνινγίαο δελ εηξήλεπζαλ ηνλ θφζκν, ηνπιάρηζην φζν θαλείο ππέζεηε, αιιά κάιινλ
ζέξηεςαλ ηε ζέιεζε γηα δχλακε (ζγθξ. Αμειφο 1985, 189). Κη εθεί πνπ φια θάληαδαλ
ηφζν απιά, αξθνχζε δειαδή λα αιιάμεηο πνιηηηθή θαη πίζηε, θάλεθε λα ζνιψλεη πην
απεηιεηηθφο ν νξίδνληαο: ηίπνηα δελ κέλεη αλέπαθν απφ ην ζάλαην, ελψπηνλ ηεο
ζέιεζεο γηα δχλακε, αιιά θαη ηίπνηα δελ κέλεη αζεξάπεπην ελψπηνλ ηεο ζέιεζεο γηα
ππέξβαζήο ηεο ζηνλ νηθνινγηθό ηξόπν βίνπ. Σν πεξηβάιινλ κέλεη πάληα εληφο απηήο
ηεο θαηαζηαηηθήο αξρήο ηεο δσήο. Μάιηζηα νη πνιηηηθέο ζα αιιάδνπλ, αιιά ν
άλζξσπνο ζα κέλεηο α-ιήηεο, απν-δεκεηηθφο, επ‟ απηνχ έρεη δίθην ν Αμειφο, αιιά
κάιινλ δελ θαίλεηαη λα έρεη δίθην, φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη απηή ε αλαδήηεζε έρεη σο
επαθφινπζν ην κεδεληζκφ (Αμειφο φ.π.α., 192). Έλαο άθξαηνο θηινζνθηθφο
πεζηκηζκφο γηα ην επεξρφκελν ηέινο ζπλνδεχεη θαη ηελ νηθνινγηθή «θηινζνθία». Ζ
ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πλεχκαηνο επηβεβαηψλνπλ γηα ην αληίζεην. Ο
άλζξσπνο ζε θάζε επνρή έβιεπε σο αληηθείκελν ην πεξηβάιινλ, αθφκα θαη εθεί πνπ
ζπξκέλνο απφ ηε καγεία πξνζπαζνχζε λα ην εμεπκελίζεη. Σν πεξηβάιινλ θαη ν
άλζξσπνο άζπνλδνη ερζξνί θαη αδεξθηθνί θίινη βξίζθνπλ, αξγά-γξήγνξα, ηνλ
βεκαηηζκφ ηνπο. Ο νηθνινγηθφο ξνκαληηζκφο γηα κηα εηδπιιηαθή επηζηξνθή ζηε
θχζε, γέλλεκα-ζξέκκα ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ «ρακέλνπ Παξαδείζνπ», ηεο πηψζεο
θαη ηεο αλαδήηεζεο ζσηεξίαο (ζην ηξηπιφ πξνεγνχκελν Πιάησλ-ΠαηέξεοΦπραλάιπζε), φζν θη αλ δηαηεξεί ηε γνεηεία ηεο κπζνινγίαο, θαληάδεη εληειψο
απξνζάξκνζηνο ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη: αληί λα εμνξθίδεηο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
θαηαλάισζε, λα εηξσλεχεζαη, κε παηδαξηψδε κάιηζηα ηξφπν, πνπ δείρλεη παληειή
άγλνηα, ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε αλαδεηθλχνληαο ζε ιάβαξν ην «θαηαθπξηεχζαηε»,
είλαη πξνηηκφηεξν λα ςάμεηο ιίγν βαζχηεξα φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο. Οη
πνιηηηθνί, νη επηζηήκνλεο, νη πνιίηεο έρνπλ ην κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγεί
φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Υξεηάδεηαη φκσο λα γίλεη θαη έλα
βήκα παξαπέξα, γηα λα δνχκε .πσο πεξηβάιινλ θαη ρξφλνο ζπκθχξνληαη ζηελ επνρή
καο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηα παξειζφλ. Ό,ηη ήηαλ «θάπνηε» φλησο
δσηηθφ, κέλεη δσηηθφ, π.ρ. ην νμπγφλν, ην λεξφ θ.ά.. Αιιά θαη φ,ηη ήηαλ ζαλαηεθφξν
γηα ηε δσή θαη ηε θχζε, δελ έπαςε λα ηελ απεηιεί π.ρ. ν ζεηζκφο. Ό,ηη ε ηερλνινγία
ζπλεπηθέξεη κε ηελ πξφνδν, φ,ηη ν θαπηηαιηζηήο πνιηηηθφο, ε σκή ινγηθφηεηα, ν
αζπλείδεηνο πνιίηεο πξνθαινχλ ζην πεξηβάιινλ θαη κάιινλ ζα πνιιαπιαζηάδεηαη
κειινληηθά, δελ αληηκεησπίδνληαη κε θαιπκκέλεο ή κε λέν κπεραβηνξηζηηθέο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο .
Δπίλογορ
Ζ ρξνλννηθνινγία δελ είλαη κηα αθφκα ζεσξία ηεο νηθνινγίαο. Δίλαη κφλν θαη κφλν
έλαο ηξόπνο ζεώξεζεο ηεο νηθνινγηθήο ζεκαηηθήο κέζα από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ
ρξόλνπ. Ζ θηίζε δελ είλαη αληη-θείκελν ηνπ αλζξψπνπ, νχηε φκσο θαη ζεφο ηνπ. Απφ
ηε ζχγθξαζή ηνπο, πνπ δελ επηδέρεηαη απνκάγεπζε, αξζξψλεηαη έλα νηθνινγηθφ θαη
ρξνληθφ ππεξθείκελν ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ηεο επζχγξακκεο πνξείαο ηνπ
ρξφλνπ. Απηφ ην ππεξθείκελν δελ έρεη κεηαθπζηθή ρξνηά, δελ είλαη δηαιεθηηθή
ζχλζεζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ, αιιά έλα θαηλνχξγην «ζψκα». Σν ζπλαξζξψλνπλ δχν
ηηλά, ε θπζηθή θαη ε αλζξψπηλε γεγνλφηεηα. Ο ρξφλνο ηεο πξψηεο, ν θπζην-ινγηθόο,
ζπληήθεηαη κε απηφλ ηεο δεχηεξεο, ηνλ αλζξσπνινγηθό (δελ ηίζεηαη ζέκα εδψ
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ππνθεηκεληθνχ-αληηθεηκεληθνχ ρξφλνπ) θαη ζπγθξνηεί ηελ ρξνλννηθνινγία (Γεο θαη
Theodoropoulos 1988).- Theodoropoulos 1997- Theodoropoulos 1999).
Βιβλιογπαθία
Ι. Ειιελόγισζζε
Αμειφο, Κ. (1985). Πξνο ηελ Πιαλεηηθή θέςε. Αζήλα: Δζηία.
Βξαρλφο, Κ. (2014). Δίλαη θαη ρψξνο. Αλαθηήζεθε 03.04.2014 απφ: http://www.
antifono.gr.03.04.2014
Γηαθνπκαθάηνο, Α. (2014). Σν λφεκα ηεο πφιεο. ΣΟ ΒΖΜΑ.13.04.2014, Α24.
Γηαλλαξάο, Υ . (1983). Σν Πξνλφκην ηεο Απειπηζίαο. Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξε.
Γηαλλαξάο, Υ. (2014). Ζ εηο άηνπνλ Οηθνινγία θαη Υξηζηνχγελλα. Αλαθηήζεθε ζηηο
13.04.2015 απφ: www.Yannaras.gr/page/97
Εέξβαο, K. (2012). Ζζηθή Καηαλάισζε. Αγνξάδνληαο Αιιάδνπκε ηνλ Κφζκν. Αζήλα:
Δπψλπκνο Οηθνινγηθή Βηβιηνζήθε.
Μεηξ. Εεδηνχιαο, Η. (2002). «Ο άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ: Οξζφδνμε ζενινγηθή
πξνζέγγηζε». Δηζήγεζε 4-8/10/2002 ζην ζπλέδξην «Δπηζηήκεο, Σερλνινγίεο
αηρκήο θαη Οξζνδνμία». Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ: http://www.apo
stoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.
asp?cat=
po
im&contents=contents_technology.asp&main=technology&file=Pergamou.htm
Μεηξ. Εεδηνχιαο, Η. (2014). Άλζξσπνο θαη θφζκνο ζηελ Θενινγία ηνπ Αγίνπ
Μαμίκνπ
ηνπ
Οκνινγεηή.
Απνκαγλεηνθσλεκέλε
νκηιία
ζηηο
16.03.2010.Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ www.vimeo.com/10217972.
Θενδσξφπνπινο, Η.Δ. (1993). Φηινζνθηθή Παηδαγσγηθή. Οηθνινγηθή Πξννπηηθή.
Αζήλα: Αλαζηαζάθεο.
Θενδσξφπνπινο, Η. (1994) Οηθνινγία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο. 2ε
Έθδνζε. Αζήλα: Αλαζηαζάθεο.
Θενδσξφπνπινο, Η.Δ. (2014). Αλζξσπνινγηθά ππεξθείκελα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο
παηδείαο. ε: Σν Έιιεηκκα ηεο Πνιηηηθήο είλαη Έιιεηκκα ηεο Παηδείαο.
Πξαθηηθά δηεκεξίδαο Π.Σ.Γ.Δ ηνπ Γ.Π.Θ. Αιεμαλδξνχπνιε (πξνο
δεκνζίεπζε).
Θενδσξφπνπινο, Μ. (2013). «Πνιηηηθή Οηθνινγία θαη Απναλάπηπμε». ην: Πέξα απφ
ην δίιεκκα ιηηφηεηα ή αλάπηπμε. 11 Κείκελα γηα ηελ ΑΠΟΑΝΑΠΣΤΞΖ,
Έθδνζε: ΖΛΗΟΠΟΡΟΗ.
Καξάβαηνο, Θ. (2009). Ο «βηαζκφο» ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη επηθίλδπλεο
παξελέξγεηεο ηνπ θνηλσληθνχ κπεραβηνξηζκνχ ηνπ Β.F. Skinner. 4 Απξηιίνπ.
Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ: http://www.vimaideon.gr/PrintArticle.aspx?d
=20090404&nid=12137209&sn=%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE
%A4%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A3
Καζηνξηάδεο, Κ. (1993). Μηα θνηλσλία πνπ παξαπαίεη. πλέληεπμε ζην πεξηνδηθφ L‟
Autre Journal, αξ. 2, Μαξη. 1993, ζει.10-17. Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ
http://www.bibliotheque.gr/article/8526
Καζηνξηάδεο, Κ.(1993). Ζ Άλνδνο ηεο Αζεκαληφηεηαο. πλέληεπμε ζην Γαιιηθφ
πεξηνδηθφ
«Πξάζηλνο Πιαλήηεο». Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ:
http://www.24grammata.com/?p=8571
Καζηνξηάδεο, Κ., Μπεληίη, Κ. (1981). Απφ ηελ Οηθνινγία ζηελ Απηνλνκία.
Μεηάθξαζε Α. ηαχξνπ, Αζήλα: Κέδξνο.
Λακπξέιεο, Γ. (2010). Άλζξσπνο θαη Φχζε. Ζ Σξηπιή Πξννπηηθή: Πνιηηηθή-ΖζηθήΑηζζεηηθή. Αζήλα: Νφεζε.

95

Μάιηαξεο, Ν. (2007) «Οηθνινγία θαη θηινζνθία». Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ
http://old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1108
Μαλσιάο, Δ.Η., Θενδσξφπνπινο, Δ.Η. (2012). Ζ ρέζε ησλ Έκβησλ Όλησλ κε ην
Πεξηβάιινλ ζηε Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία ηνπ H. Plessner. Δπηζηεκνληθή
Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 3νο Σφκνο, Μέξνο
Β΄ (Αθηέξσκα ζηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή Δπζηάζην Π. Σζαραιίδε), ζει. 271-311.
Ναλφπνπινο, Γ. (2014). «Δίκαζηε κηα αζεκαληφηεηα κέζα ζε έλα ηεξάζηην ζχκπαλ».
πλέληεπμε ζηνπο Γ. Κέληα - Γ. Ζιηάδε, πεξηνδηθφ «χγρξνλε θέςε».
Αλαθηήζεθε ζηηο 13.03.2015 απφ: http://www.lifo.gr/team/sansimera/41584
Νηθνιφπνπινο, Σ.Ο. (2011). Κνλ Μπεληίη θαη ε νηθνινγία ηεο αγνξάο. Αλαθηήζεθε
ζηηο 13.03.2015 απφ: http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?ArticleID
=59 8536
Παληαδήο, Β. (2010). Αλζξσπνινγηθή-παηδαγσγηθή Θεψξεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο ζην
Έξγν ηνπ Παπαδηακάληε. Αζήλα: Καπνδηαζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Παπαζαλαζίνπ, Θ. (2006). Απιεζηία: Καιχηεξα παξέα κε γχπεο. Αλαθηήζεθε ζηηο
13.03.2015 απφ: http://e-theologia.blogspot.gr/2011/07/blog-post_2438.html
εβαζηάθεο, Ζ. (2014). πλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ, 13.04.2014, Α25.
Σζαιακπνχλε, Α. (2013). Οηθνινγηθή Δξκελεία θαη Καηλή Γηαζήθε. Μέζνδνο θαη
Παξαδείγκαηα. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Γεκέηε.
Σζηψκεο, Γ. (2014). Ννηψζσ φηη θαηνηθψ θάπνπ. ην: ΣΟ ΒΖΜΑ, 13.04.2014, Α24.
ΙΙ. Ξελόγισζζε
Bateson, G. (1988). Ökologie des Geistes, 2ε έθδνζε. Frankfurt a.M.: stw.
Bodenstedt, A. (1999). Zwischenräume, Methode und Ästhetik einer ökologischer
Soziologie. In: Bodenstedt, A.- Nebelung, A. (Hrsg.), Ökologische Soziologie,
Bd.1. Giesen: Focus Verlag.
Bodenstedt, A . (2001). Agrar-Kultur-Soziologie. In: Bodenstedt, A.- Nebelung, A.
(Hrsg.). Ökologische Soziologie, Bd.4. Giesen: Focus Verlag.
Böhme, C.G. (1989). Für eine ökologische Naturästhetik. Frankfurt a.M.
Bollnow, O.F. (1980). Mensch und Raum. 5ε έθδνζε. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz:
Kohlhammer.
Keller,V. (1993). Albert Schweitzer und die Ökologische Ethik. In: Evangelische
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Nr 37/Stuttgart VIII 1993, 1-28.
Kümmel, F. (1962). Über den Bgriff der Zeit. Tübingen.
Kümmel,F. (2008).Schleiermachers Dialektik. Die Frage nach dem Verhältnis
Erkenntnisgründen und Wissenschaft. Hechingen.
Kümmel, F. (2013). Logik und Hermeneuitik. Hechingen.
Luhmann, N. (1988). Ökologische Kommunikation. 3ε έθδνζε. Opladen.
Nebelung, A. (2003). Zwischenräume: Methoden und Ästhetik einer ökologischen
Soziologie, Giessen: Focus.
Plessner, H. (2003). Über die Βeziehung der Zeit zum Tod. In: Gesammelte Schriften,
Bd.ΗΥ.Frankfurt a.M., 224-262: stw.
Rodi, F.(1990). Erkenntnis des Erkannten. Frankfurt a.M.: stw.
Schneider, M. (2014). Zeit und Zeitökologie. Αλαθηήζεθε ζηηο 04.04.2014 απφ:
http://www.make-sense.org./
Schirmacher, W. (1983). Systematische Optimismus und ökologische Philosophie.
Αλαθηήζεθε ζηηο 04.04. 2014 απφ: http://www.egs.edu/faculty/wolfgangschirmacher/articles/systematischer-optimismus-und-oekologischephilosophie/
Schulz, W. (1993). Die Philosophie in der veränderten Welt, 6ε έθδνζε, Stuttgart.
96

Schnabel, Ζ. (1998). Die Last der Hast. In: „Die ZEIT“, 07.05, 39-40.
Theodoropoulos,
I.E.
(1988).
Heterochronismus.
Geschichtsunterrichtund
Vergeschichtlichung in pädagogisch-anthropologischer Sicht. Wurmlingen
(Diss.)
Theodoropoulos, I.E. (1999). IKIOSIS. Eine Ikiosis. Eine pädagogischanthropologische Studie der griechischen Kultur, Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Theodoropoulos, I.E. (1997). Die ökologische Betrachtungsweise der Pädagogik. In:
«Unser Weg», 166-170.

97

Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
Τόμορ ππορ Τιμήν ηος Αλκιβιάδη Δεπβιηζιώηη, ζελ. 98 - 115

ΠΑΡΔΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝ
ΣΗ ΟΙΚΟΑΝΑΡΧΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙ ΓΡΑΗ:
ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ
ηαύξνο Καξαγεσξγάθεο

Πεξίιεςε
ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο ηάζεηο ηεο νηθνινγηθήο
αληηεμνπζηαζηηθήο ζθέςεο απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. Μέζα απ’ απηήλ ηελ
παξνπζίαζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαλνχλ νη αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο θάζε ηάζεο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο άιιεο ζεσξίεο ηεο πνιηηηθήο νηθνινγίαο θαη
λα αλαδεηρηεί ε δπλακηθή απηήο ηεο ηάζεο ηεο πνιηηηθήο νηθνινγίαο θαη ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ έρεη πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην πην ξηδνζπαζηηθφ θελφ ζην πεδίν
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σαπηφρξνλα, πξνβάιεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ
νηθναλαξρηζκνχ σο εξγαιείν ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ην μεπέξαζκα ηεο
ζεκεξηλήο νηθνινγηθήο θξίζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, νηθνινγηθφο αλαξρηζκφο, νηθνινγηθφο
αθηηβηζκφο, θνηλσληθή νηθνινγία
Δηζαγσγή
ηηο ζπδεηήζεηο πεξί πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ην βάξνο ζπλήζσο πέθηεη ζε
δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο θξίζεο παξά κε ηε δηαρείξηζή ηεο ζην πεδίν ησλ ηδεψλ. Έηζη, νη
ζπδεηήζεηο απηέο ζπαλίσο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο απνζαθήληζεο ησλ
ηδενινγηθψλ εθείλσλ πξνθείκελσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε
θαη ζπλδηακφξθσζαλ (πξνθαλψο ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο) ηηο ζηάζεηο
απέλαληη ζηε θχζε, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα έληνλε αλζξσπνθεληξηθή
αληίιεςε. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ αλαγλσξηζηεί ε αλάγθε λα κπνπλ ζην
πξνζθήλην νη ηδέεο –νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο πξαθηηθέο– ηφηε είλαη
ζεκαληηθφ λα εξεπλήζνπκε φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο παξαδφζεηο πνπ κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο απέλαληη ζηε θχζε θαη ζηε ράξαμε κηαο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αιιάμεη άξδελ ην θαζεζηψο ηεο αλζξψπηλεο
επέκβαζεο ζηε θχζε. Μεξηθέο ηάζεηο ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο έρνπλ θαηεγνξεζεί
φηη ζπλέβαιαλ ζηελ επηθξάηεζε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο αληίιεςεο (καξμηζκφο) ή φηη
πξνυπνζέηνπλ
θάπνηνπ
είδνπο
εληαηηθή
εθκεηάιιεπζε
ηεο
θχζεο
(λενθηιειεπζεξηζκφο). Ίζσο απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ζηνραζηέο ζήκεξα, αιιά θαη έλα κέξνο ηνπ νηθνινγηθνχ
θηλήκαηνο, ζηξέθνληαη ζηελ πην αξηζηεξή ηάζε ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, πνπ δελ
είλαη άιιε απφ ηνλ αλαξρηζκφ θαη ηνλ νηθνινγηθφ αλαξρηζκφ. ην παξφλ άξζξν
ινηπφλ ζα εμεηάζνπκε ηε θηινζνθηθν-πνιηηηθή παξάδνζε ηνπ νηθνινγηθνχ
αλαξρηζκνχ, ε νπνία έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηνλ 19ν αηψλα θαη έρεη λα επηδείμεη
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ζήκεξα δηάθνξεο ηάζεηο. Θα πξνζπαζήζνπκε επίζεο λα δνχκε ηη κπνξεί λα
πξνζθέξεη απηή ε ζεσξία ζήκεξα ζην νηθνινγηθφ θίλεκα θαη ζην πεδίν ηεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζ’ απηή ηελ παξνπζίαζε θαη
εμέηαζε, αμίδεη λα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ
αλαξρηζκνχ.
Σν λόεκα ηνπ αλαξρηζκνύ
Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα πεξηγξάςνπκε κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ηνπ αλαξρηζκνχ,
κηαο θαη «ηα αλαξρηθά ηδαληθά είλαη δχζθνιν λα παγησζνχλ ζε έλα άθακπην θαη
ζθηρηνδεκέλν δφγκα» (Bookchin 2011), κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν αλαξρηζκφο είλαη ε
ζεσξία πνπ πξνζπαζεί λα ζεκειηψζεη ηελ αλαξρία, ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε δειαδή
ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, φπνπ δελ ζα
ππάξρεη πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο θαηαλαγθαζκφο, δελ ζα γίλνληαη δηαθξίζεηο κε
βάζε ηε θπιή, ην θχιν θαη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπνπ νη άλζξσπνη ζα
δνπλ ειεχζεξνη ζεβφκελνη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, φπνπ ζα εξγάδνληαη αλάινγα κε
ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζα βηνπνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, φπνπ ζα είλαη
νξγαλσκέλνη ζε απηνδηαρεηξηδφκελεο θνηλφηεηεο θαη ζα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο
ηνπο ακεζνδεκνθξαηηθά. Μηα ζπλήζεο παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηνλ αλαξρηζκφ είλαη ε
πεπνίζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία θαη ζηάζε θαζαξήο άξλεζεο. Σν φλνκα
άιισζηε πξνδηαζέηεη γη’ απηή ηελ παξαλφεζε: αλ-αξρία, δειαδή ρσξίο αξρή, ρσξίο
εμνπζία. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αλαξρηζκφο είλαη κηα ζεσξία κε θαζαξά
ζεηηθφ πξφζεκν, αθνχ ιεηηνπξγεί ζηε ινγηθή ηεο πξνζθνξάο (ειεπζεξηψλ θαη
αγαζψλ) θαη φρη ηεο αθαίξεζεο (ειεπζεξηψλ, δηθαησκάησλ θαη βηνπνξηζηηθψλ κέζσλ).
Αλ θαη ν αλαξρηζκφο πξεζβεχεη θάπνηεο αμίεο, φπσο ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα θαη ε
αιιεινβνήζεηα, δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ θαη ζπκπαγέο εζηθφ ζχζηεκα πάλσ ζην
νπνίν λα ζηεξίδεηαη, θάηη ην νπνίν θαηλφηαλ φηη ήζειε αιιά δελ πξφιαβε λα θάλεη ν
Kropotkin ζην εκηηειέο κεγάιν ηνπ έξγν Ηθική (Kropotkin 2007). Ωζηφζν ε
απφξξηςε θάζε κνξθήο εμνπζίαο δίλεη ζηνλ αλαξρηζκφ κηα ηδηαίηεξε εζηθή βαξχηεηα,
γη’ απηφ θαη ραξαθηεξίζηεθε σο «εζηθή ππμίδα ηεο ξηδνζπαζηηθήο πνιηηηθήο»
(Newman 2012). Δηδηθά γηα ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο (ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ) ν Kropotkin έγξαθε φηη «δελ αλερφκαζηε πιένλ ηελ
αληζφηεηα, ε νπνία ζα επέηξεπε ζε νξηζκέλνπο απφ εκάο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε
δχλακε, ηε δνιηφηεηα ή ηελ επηηεδεηφηεηά ηνπο», θαη ζπλέρηδε ιέγνληαο φηη «ε
ηζφηεηα ζε φια –ζπλψλπκν ηεο δηθαηνζχλεο– είλαη αθξηβψο ε αλαξρία» (Kropotkin
2000).
Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ αλαξρηζκνχ είλαη φηη δελ είλαη πξνζσπνθεληξηθφο ή
αξρεγνθεληξηθφο, φρη κφλν ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο (θάηη πνπ ζα ηνλ έθαλε λα
απηναθπξψλεηαη) αιιά αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο ίδηαο ηεο ζεσξίαο. Αλ
θαη δελ είλαη πνιινί εθείλνη νη ζεσξεηηθνί πνπ άθεζαλ ην δηαλνεηηθφ ηνπο ζηίγκα
ζηελ αλαξρηθή ζεσξία, σζηφζν θακία ηάζε δελ πήξε ην φλνκά ηεο απφ έλα άηνκν.
Απηή είλαη κηα παξαηήξεζε πνπ θάλεη ν David Graeber, αληηπαξαβάιινληαο ηνλ
αλαξρηζκφ κε ηνλ καξμηζκφ, φπνπ ζπλαληνχκε –κεηαμχ άιισλ– ηηο ηάζεηο ηνπ
ιεληληζκνχ, ηνπ καντζκνχ, ηνπ ηξνηζθηζκνχ, ηνπ αιηνπζεξηαληζκνχ, θιπ. (Graeber
2007).
Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλαξρηζκνχ είλαη ε επηκνλή ζηελ πξαθηηθή,
θαη φρη ηφζν ζηε ζεσξία. Απηφ, δελ ζεκαίλεη απαμίσζε γηα ηε ζεσξία. εκαίλεη φκσο
φηη ε πξαθηηθή α) ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεσξία θαη β) φηη ε ζεσξία πνπ
πξνηείλεηαη είλαη πινπνηήζηκε. Σν πξψην ζπλεπάγεηαη φηη νη αλαξρηθνί δελ δέρνληαη
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ην ξεηφ «ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα» (Graeber 2007). Γελ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε θαηαπίεζε θαη θπξηαξρία γηα λα θέξνπκε ηελ ειεπζεξία, θάηη πνπ
ζπλέβε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ καξμηζκνχ. Καη δελ ελλννχκε κφλν ηα
θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα πνπ γέλλεζε ν απνθαινχκελνο «ππαξθηφο» ζνζηαιηζκφο,
αιιά θαη ηελ ίδηα ηε καξμηζηηθή ζεσξία πνπ πξνβιέπεη ην ζηάδην ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ
πξνιεηαξηάηνπ, ην νπνίν απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ην πέξαζκα ζηελ αηαμηθή
θνηλσλία. Σν δεχηεξν ζεκαίλεη, φηη, παξά ηηο γεληθέο αληηιήςεηο πνπ θαηαηάζζνπλ ηνλ
αλαξρηζκφ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «νπηνπηθνχ ζνζηαιηζκνχ», νη αλαξρηθνί πξνηείλνπλ
εθαξκφζηκεο πνιηηηθέο, θάηη πνπ ην καξηπξνχλ θαη νη δηάθνξεο ηάζεηο κε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ηνπο πξνηάζεηο, φπσο είλαη ν αλαξρνζπλδηθαιηζκφο, ν
αλαξρνθνκκνπληζκφο θαη ν νηθναλαξρηζκφο.
Ωζηφζν, ν αλαξρηζκφο απνηειεί ίζσο ηελ πην παξαγλσξηζκέλε πνιηηηθή ζεσξία, θάηη
πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηηο επηζέζεηο πνπ δέρηεθε απφ ηνπο –νξζφδνμνπο θπξίσο–
καξμηζηέο (κηα ζηάζε πνπ επεθχιαζζε ε εθάζηνηε θνκκνπληζηηθή εγεζία γηα θάζε
ζνζηαιηζηηθή «απφθιηζε» πνπ θαηλφηαλ λα ηελ απεηιεί) φζν θαη ζηε ζπιιήβδελ
θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλαζεκαηηζκφ θάζε εθδήισζεο αηνκηθήο αξηζηεξήο πνιηηηθήο
βίαο σο «αλαξρηθήο». Ζ ζρέζε φκσο ηνπ αλαξρηζκνχ κε ηε βία είλαη κηθξφηεξε ζε
ζρέζε κε απηή ηνπ θνκκνπληζκνχ. πσο αλαθέξεη πεξηπαηρηηθά ν Graeber, έλαο απφ
ηνπο ιφγνπο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αλαξρηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηνλ καξμηζκφ,
ήηαλ ε αδπλακία ηνπ λα απνηειέζεη κηα ηεξάζηηα κεραλή ζαλάηνπ (Graeber 2013).
Δμαηηίαο απηψλ θαη άιισλ πνιιψλ ιφγσλ, νη αλαξρηθνί ζε κεγάιν βαζκφ
εηεξνθαζνξίζηεθαλ θαη πεξηζσξηνπνηήζεθαλ, δίρσο σζηφζν λα εμαθαληζηεί απφ ην
ηζηνξηθν-πνιηηηθφ γίγλεζζαη απηή ε πνιηηηθή ζεσξία θαη ην θίλεκα πνπ ηελ
ππεξεηνχζε.
Η νηθναλαξρηθή παξάδνζε ηνπ 19νπ αηώλα: Elisée Reclus θαη Pyotr Kropotkin
Οη ζεκειησηέο ηεο νηθναλαξρηθήο ζθέςεο είλαη ν Elisée Reclus (1830-1905) θαη ν
θίινο ηνπ Pyotr Kropotkin (1842-1921) (Purchase 1997). Ζ ζθέςε ηνπ Reclus είρε ζε
κεγάιν βαζκφ παξακειεζεί κέρξη πξνζθάησο, θάηη πνπ άιιαμε ηα ηειεπηαία ρξφληα
(Καξαγεσξγάθεο 2012). πσο παξαηεξνχλ νη Clark & Martin, ιίγνη κειεηεηέο
θαηαλφεζαλ φηη ε ζπκβνιή ηνπ Reclus ζηε κεηέπεηηα δηακφξθσζε ησλ
νηθναλαξρηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνινγίαο ήηαλ κεγαιχηεξε απ’ απηή
ηνπ Kropotkin (Clark & Martin 2004). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο απηνί νη δχν
ππήξμαλ θίινη, ζχληξνθνη θαη ζπλεξγάηεο, θαη ζπρλά αληάιιαζζαλ απφςεηο,
δαλείδνληαλ ηδέεο ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη κάιηζηα γηα έλα δηάζηεκα έδεζαλ θαη
εξγάζηεθαλ καδί ζην Κιάξελο ηεο Διβεηίαο (Ward 2012).
Ο Elisée Reclus δελ ήηαλ κφλν έλαο αθνζησκέλνο επαλαζηάηεο, πνπ είρε ζπκκεηάζρεη
–κεηαμχ άιισλ– θαη ζηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα ηνπ 1871, αιιά πξσηίζησο έλαο
δηεζλνχο θήκεο επηζηήκνλαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσγξαθίαο. Σν ιακπξφηεξν έξγν ηνπ
ήηαλ ε 19ηνκε Νέα Παγκόζμια Γεωγπαθία πνπ ηνπ ράξηζε ηε δηεζλή θαηαμίσζε. Γηα
ηελ απνθπιάθηζή ηνπ κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ ζηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα έγηλε κηα
δηεζλήο θακπάληα ηελ νπνία ππέγξαςαλ κεηαμχ άιισλ ν Γαξβίλνο θαη ν Γνπάιαο
(A.R. Wallace).
Ο Reclus είλαη ν πξψηνο ηεο αληηεμνπζηαζηηθήο παξάδνζεο ηνπ νπνίνπ ε πνιηηηθή
ζθέςε δηαπλένληαλ απφ έλα ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ
πξνθαινχληαη ζ’ απηφ. Μάιηζηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ν πξψηνο ηεο
επξχηεξεο ζνζηαιηζηηθήο παξάδνζεο πνπ είρε ελδηαθέξνλ γηα ηα νηθνινγηθά
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δεηήκαηα, έηζη φπσο ηα αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα. Αλ θαη κεγάιν κέξνο ηεο ζχγρξνλεο
κειέηεο ηεο πνιηηηθήο νηθνινγίαο έρεη επηθεληξψζεη ζηνλ καξμηζκφ, θαη κάιηζηα
θάπνηνη νηθνιφγνη-καξμηζηέο απνδίδνπλ ηελ πξσηνηππία ηεο ζχδεπμεο πνιηηηθήο θαη
νηθνινγίαο ζηνλ Μαξμ (Parsons 1977), θαίλεηαη φηη ην ηειεπηαίν δελ επζηαζεί. Γελ
είλαη ηπραίν άιισζηε φηη λεφηεξνη νηθνκαξμηζηέο ακθηζβήηεζαλ φηη ε θιαζηθή
καξμηζηηθή ζεσξία έρεη έλαλ νηθνινγηθφ ραξαθηήξα θαη πξφηεηλαλ αιιαγέο
πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαζηήζνπλ ζπκβαηή κε ηε ζχγρξνλε νηθνινγηθή ζθέςε
(Benton 1995). Απηφ βέβαηα πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Reclus
είλαη ην εμήο: νη αλαιχζεηο ηνπ γηα ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ θαηαζηξνθηθή
επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε δελ ζπλδπάδνληαη πάνηα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ
αλάιπζε. Γεληθά, γξάθεη μέρσξα γηα ην θάζε δήηεκα (κε ζπάληεο εμαηξέζεηο) θαη έηζη
δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είρε αλαπηχμεη ν ίδηνο κηα γλήζηα ζεσξία πνιηηηθήο
νηθνινγίαο, θάηη πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε κφλν εκείο ζήκεξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ,
ζπλζέηνληαο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζθέςεο ηνπ.
Ήδε απφ ην 1873 ν Reclus έθξνπε ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ θαηαζηξνθηθή
θαη κε αλαζηξέςηκε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε, φπσο ήηαλ ε απνζηξάγγηζε
ιηκλψλ, ε δηάλνημε δξφκσλ, θ.α. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη πξνεηδνπνηνχζε γηα ηνπο
θηλδχλνπο ηεο απεξίζθεπηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ν ίδηνο νχηε ππήξμε έλαο
ινπδίηεο νχηε απνζηξεθφηαλ γεληθά ηελ ηερλνινγία:
Ζ δξάζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηφζν ηζρπξή ζηνλ ηνκέα ηεο απνζηξάγγηζεο
βάιησλ θαη ιηκλψλ, ηεο εμνκάιπλζεο ησλ εκπνδίσλ γηα ηε δεκηνπξγία δξφκσλ
πνπ ελψλνπλ ηηο ρψξεο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξσηφγνλεο θαηαλνκήο ησλ
δσηθψλ θαη θπηηθψλ εηδψλ, ψζηε φια απηά παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο
αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο πθειίνπ. Απηή ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα εμσξαΐζεη ηε γε, αιιά κπνξεί επίζεο
λα ηελ παξακνξθψζεη, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή
θαηάζηαζε ηνπ θάζε έζλνπο, πνπ ζπκβάιεη έηζη είηε ζηελ ππνβάζκηζε είηε ζηελ
εμχκλεζε ηεο θχζεο. Ο άλζξσπνο πιάζεη θαη’ εηθφλα ηνπ ηε ρψξα πνπ
θαηνηθεί· έπεηηα απφ πνιινχο αηψλεο απξφζεθηεο ρξήζεο ηεο, ν βάξβαξνο δίλεη
ζηε γε ζηελ νπνία δεη κηα εηθφλα ηξαρηάο αγξηφηεηαο, ελψ έλα έμππλν ζχζηεκα
αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα θάλεη ηε ρψξα λα αθηηλνβνιεί απφ ράξε θαη
εληππσζηαθή γνεηεία –κπνξεί λα ηελ εμαλζξσπίζεη, γηα λα ην πσ έηζη, ψζηε
φηαλ πεξάζεη έλαο άγλσζηνο λα ληψζεη εππξφζδεθηνο, θαη έηζη ίζσο λα
αλαπαπηεί κε αζθάιεηα (Reclus 1873).

Ο Reclus θαηαδηθάδεη ην πλεχκα ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ πνπ δηαπλέεη ηε δπηηθή
ζθέςε, ην νπνίν εθδειψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, κέζα απφ ηελ πξνκεζετθή λννηξνπία
ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ ηνπ 19νπ αηψλα:
ληαο πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη ζηε βηνκεραλία απφ φ,ηη ζηηο ηέρλεο,
πξνηηκνχλ ηε δχλακε απφ ηελ νκνξθηά. Οη άλζξσπνη φινπ ηνπ θφζκνπ ζέινπλ
λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ πιαλήηε ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ηνλ ζέζνπλ ππφ
ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ έηζη λα απνκπδήζνπλ ηνπο
αζηείξεπηνπο ζεζαπξνχο ηνπ. Γη’ απηφ θηηάρλνπλ δξφκνπο, ζηδεξνδξνκηθέο
γξακκέο, θαη απιψλνπλ ηειεγξαθηθά θαιψδηα, θαιιηεξγνχλ ηηο εξήκνπο θαη
αιιάδνπλ ηε ξνή ησλ πνηακψλ, εμνκαιχλνπλ ην έδαθνο θαη θάλνπλ πξνζρψζεηο
ζηηο πεδηάδεο, θάλνπλ γεσηξήζεηο κέζα ζηηο Άιπεηο θαη ηηο Άλδεηο, θαη, έρνληαο
ελψζεη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα κε ηε Μεζφγεην, εηνηκάδνληαη λα αλακείμνπλ ηα
λεξά ηνπ Δηξεληθνχ κε ηα λεξά ηνπ Γπηηθνχ Ηλδηθνχ σθεαλνχ. ρεδφλ φινη νη
άλζξσπνη, έρνληαο ζπληειέζεη είηε έρνληαο απνηειέζεη κάξηπξεο απηψλ ησλ
ηεξάζηησλ επηρεηξήζεσλ, αθήλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα παξαζπξζνχλ απφ ηε
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γνεηεία ησλ έξγσλ, θαη ε κνλαδηθή ηνπο έγλνηα είλαη ην πψο ζα δηακνξθψζνπλ
ηε γε θαηά πψο ηνπο βνιεχεη θαιχηεξα (Reclus 1873).

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ήηαλ γλσζηφο ν Reclus ήηαλ θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ
γηα ηελ εζηθή αληηκεηψπηζε ησλ δψσλ, πεπνηζήζεηο πνπ δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλεο
ζηνπο ζνζηαιηζηηθνχο θχθινπο ηνπ 19νπ αηψλα (άιιε κηα ηέηνηα εμαίξεζε ήηαλ ν
πξσηνπφξνο ηνπ ειιεληθνχ ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο Πιάησλ Γξαθνχιεο ν νπνίνο
δηεηέιεζε αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο θαη δηεθήξπζζε ηε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή). Ο
Reclus ήηαλ έλαο έλζεξκνο ρνξηνθάγνο γηα εζηθνχο ιφγνπο, θάηη πνπ απνηππψλεηαη
ζην θείκελφ ηνπ Πεπί Χοπηοθαγίαρ (Reclus 2010). ην θείκελν απηφ ν Reclus
θαηεγνξεί ηνπο αλζξψπνπο φηη έρνπλ αξλεζεί απφ ηα δψα θάζε πλεπκαηηθή θαη εζηθή
αμία. Δπίζεο, ν Reclus ππνζηεξίδεη φηη ε θξενθαγηθή ζπλήζεηα αλαπαξάγεη
λννηξνπίεο βίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαη ην αληίζηξνθν: «Γελ είλαη άηνπν λα
ζπγθξίλνπκε ηηο θξηθαιεφηεηεο ηνπ πνιέκνπ κε ηε ζθαγή βννεηδψλ θαη ηα
ζαξθνθάγα γεχκαηα. Ζ δηαηξνθή ησλ αηφκσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ήζε θαη ηα
έζηκά ηνπο. Σν αίκα ζέιεη αίκα» (Reclus 2010). Δπίζεο, ζ’ απηφ ην θείκελν ηνλίδεη
απφ ηφζν λσξίο ηνλ απάλζξσπν ραξαθηήξα ηεο κεηαρείξηζεο πνπ επηθπιάζζνπκε γηα
ηα δψα ηεο θηελνηξνθίαο. Σα κεηαηξέπνπκε ζε «θηλεηά θαηαζηήκαηα θξέαηνο» ιέεη ν
ίδηνο (Reclus 1897), θάηη πνπ παξαπέκπεη ζηνλ Peter Singer πνπ έιεγε φηη ζην
πιαίζην ηεο βηνκεραληθήο θηελνηξνθίαο ηα δψα κεηαηξέπνληαη ζε κεραλέο γηα ηε
κεηαπνίεζε θζελψλ δσνηξνθψλ ζε αθξηβή ζάξθα (Singer 2010) θαη ζηελ Ruth
Harrison θαη ην βηβιίν ηεο Ζώα Μησανέρ (Harrison 2013).
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο φηη έρεη ελαληησζεί θαη ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε
εμεκέξσζε ησλ δψσλ, δίρσο λα ηελ απνξξίπηεη ζπλνιηθά, αθνχ ιέεη φηη «… απφ θάζε
άπνςε, ε εμεκέξσζε ησλ δψσλ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα, καξηπξά κηα αιεζηλή εζηθή
νπηζζνρψξεζε, δηφηη, αληί λα βειηηψζνπκε ηα δψα, ηα αζρεκχλακε, ηα επηειίζακε θαη
ηα δηαθζείξακε» (Reclus 1873). Ο Reclus ππνζηεξίδεη γηα ην δήηεκα ηεο εμεκέξσζεο
φηη ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο έβιεπε ηα δψα σο ζπληξφθνπο, ελψ ν ζεκεξηλφο σο
δνχινπο, θαη γη’ απηφ ην κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη λα ηα εμεκεξψζεη. Οη
ηζαγελείο, ιέεη ν Reclus, δνχλε, αθφκα θαη ηελ επνρή πνπ έγξαθε ν ίδηνο, ζε αξκνλία
κε ηα δψα, θαη γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο δίλεη θάπνηα παξαδείγκαηα (Reclus 1897).
Δπίζεο ν Reclus θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θαη γηα ηελ εμαθάληζε πνιιψλ
δσηθψλ εηδψλ, θάηη πνπ απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνινγηθά
πξνβιήκαηα (Reclus 1873).
Απηά ηα δχν ζηνηρεία ηεο ζθέςεο ηνπ Reclus –ε ελαληίσζή ηνπ δειαδή ζηελ
πξνκεζετθή λννηξνπία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο θχζεο, θαζψο θαη
ζηελ έγλνηα ηνπ γηα ηελ εζηθή αληηκεηψπηζε ησλ κε αλζξψπηλσλ δψσλ– κπνξνχκε λα
πνχκε φηη απνηεινχλ έλα πξψην πιηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο νηθναλαξρηθήο
θηινζνθίαο. Καη κάιηζηα ν Reclus δίλεη έλα κήλπκα ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ
δεηήκαηνο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο, θαη γη’ απηφ θιείλεη έηζη ην βηβιίν ηνπ
Ο Ωκεανόρ, η Αημόζθαιπα και η Ζωή:
Ο πιαλήηεο πνηέ δελ ζα θηάζεη ζηελ ηέιεηα αξκνλία αλ δελ θαηαθέξνπλ πξηλ νη
άλζξσπνη λα ελσζνχλ ππφ ην πλεχκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο. Γηα λα
κπνξέζεη λα απνθηήζεη ε «επεξγεηηθή καο κεηέξα» ηελ πξαγκαηηθή νκνξθηά,
πξέπεη πξψηα νη γηνη ηεο λα αγθαιηαζηνχλ φινη ζαλ αδέξθηα, θαη λα ρηίζνπλ ηε
κεγάιε ζπλνκνζπνλδία ησλ ειεχζεξσλ εζλψλ (Reclus 1873).
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ε αξθεηά δηαθνξεηηθφ θιίκα θηλείηαη ε ζθέςε ηνπ Pyotr Kropotkin , ηνπ «αλαξρηθνχ
πξίγθηπα» φπσο ηνλ έρνπλ απνθαιέζεη, κηαο θαη φλησο ν ίδηνο ήηαλ έλαο πξίγθηπαο
ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο, ε νπνία φκσο ζηελ πνξεία ηνλ εθδηθήζεθε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ
δξάζε κε πάκπνιιεο δηψμεηο θαη εμνξίεο θαη κε θπιάθηζε ζηε θνβεξή θπιαθή ηνπ
Φξνπξίνπ Πέηξνπ θαη Παχινπ, εθεί φπνπ θπιαθίζηεθαλ πνιινί αλαξρηθνί, αιιά
αθφκα θαη ν Νηνζηνγηέθζθη ην 1849. Ο Kropotkin, επηθαλήο γεσγξάθνο θαη
ζεβάζκηνο πνιηηηθφο θηιφζνθνο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, άθεζε έλα πνιχ κεγάιν
ζπγγξαθηθφ έξγν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Αλληλοβοήθεια, πνπ απνηέιεζε πεδίν
ζπδήηεζεο θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ βηνιφγσλ θαη ησλ εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ
θηινζφθσλ. ’ απηφ ην έξγν ν Kropotkin ππνζηήξημε φηη ηφζν ζηηο αλζξψπηλεο
θνηλσλίεο, φζν θαη ζηηο θνηλφηεηεο ησλ κε αλζξψπηλσλ δψσλ ζπλαληνχκε ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία, αιιά εθείλεο νη θνηλσλίεο θαη θνηλφηεηεο πνπ
πξννδεχνπλ είλαη απηέο πνπ επηιέγνπλ ην δεχηεξν. «Μελ αληαγσλίδεζηε! Ο
αληαγσληζκφο είλαη πάληα επηδήκηνο γηα ηα είδε θαη έρεηε πνιινχο πφξνπο γηα λα ηνλ
απνθχγεηε!» ζπκβνχιεπε ν Kropotkin (Kropotkin 2009). Ζ αιιεινβνήζεηα ινηπφλ
είλαη έλαο παξάγνληαο εζηθήο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ. Απηή ηε ζέζε ηνπ
επαλαιακβάλεη θαη ζε άιια έξγα ηνπ, φπσο ζηελ Ηθική, φπνπ έγξαθε φηη «… γηα
ηνπο πξνγφλνπο καο ηεο επνρήο ηνπ Λίζνπ, ε θνηλσληθφηεηα θαη ε αιιεινβνήζεηα ζηο
εζωηεπικό ηηρ θςλήρ πξέπεη λα ήηαλ θάηη ηφζν γεληθφ ζηε θχζε, ηφζν ζπλεζηζκέλν,
ψζηε αζθαιψο δελ κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ κε άιινλ ηξφπν ηε δσή» (Kropotkin
2007).
ηα γξαπηά ηνπ Kropotkin, ηνπ πην ζπζηεκαηηθνχ αλαξρηθνχ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ
ηνπ 19νπ αηψλα, βξίζθνπκε θη άιινπο ιίζνπο γηα ην νηθνδφκεκα ηεο νηθνλαξρηθήο
ζεσξίαο. Ο Kropotkin, φπσο θαη ν Reclus, θαηαδηθάδεη ηελ θαηαζηξεπηηθή δξάζε ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ηελ νπνία αληηπαξαβάιεη κε απηή ηνπ πξσηφγνλνπ πνπ είρε
ζηελή ζρέζε κε ηε θχζε (Kropotkin 2007). Οη πξσηφγνλνη, αιιά θαη νη πνιηηηζκέλνη
άλζξσπνη πνπ ηνπο αθνινχζεζαλ κάζαηλαλ απφ ηα δψα:
«Ο Γαξβίλνο κάο ιέεη φηη, ζε κία ρξνληά πείλαο νη άγξηνη έκαζαλ απφ ηηο
κατκνχδεο πνηα θξνχηα θαη κνχξα ηξψγνληαλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη
απνζήθεο ησλ κηθξψλ ηξσθηηθψλ, γεκάηεο κε θάζε ινγήο ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα
ππέδεημαλ ζηνλ άλζξσπν ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκεηξηαθψλ. Πξάγκαηη, ηα ηεξά
βηβιία ηεο Αλαηνιήο πεξηέρνπλ πνιιέο παξαπνκπέο γηα ηελ πξνλνεηηθφηεηα θαη
ηελ εξγαηηθφηεηα ησλ δψσλ, πνπ πξνβάιινληαη σο παξάδεηγκα ζηνπο
αλζξψπνπο» (Kropotkin 2007).

ε έλα άιιν έξγν ηνπ ν Kropotkin, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Αγποί, Επγοζηάζια,
Επγαζηήπια, θαηαδηθάδεη ηελ κνλφηνλε εξγαζία ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, θάηη πνπ ζα
απαζρνιεί ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ 19νπ αηψλα, ηνπ Μαξμ, αιιά θαη ησλ
κειεηεηψλ ηνπ 20νπ αηψλα. ην ίδην θείκελν ν Kropotkin ζα δεηήζεη ηελ
επαλαζχλδεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε:
Ζ αλζξσπφηεηα αληηιακβάλεηαη φηη δελ σθειείηαη θαζφινπ ε θνηλφηεηα φηαλ
θαζειψλεη έλαλ άλζξσπν γηα φιε ηνπ ηε δσή ζε έλα δεδνκέλν ζεκείν, ζε έλα
εξγαζηήξην ή ζε έλα νξπρείν· δελ θεξδίδεη ηίπνηα φηαλ ηνπ ζηεξεί κηα δνπιεηά
πνπ ζα ηνλ έθεξλε ζε ειεχζεξε ζπλαλαζηξνθή κε ηε θχζε, ζα ηνλ έθαλε
ζπλεηδεηφ κέξνο ηνπ κεγάινπ ζπλφινπ, εηαίξν ζηηο αλψηεξεο απνιαχζεηο ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηεο ειεχζεξεο δνπιεηάο θαη ηεο δεκηνπξγίαο
(Kropotkin 2005).
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Ο άλζξσπνο, ζχκθσλα κε ηνλ Kropotkin κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θαξπνχο ηεο
θχζεο, ρσξίο λα ηελ εθκεηαιιεχεηαη· λα ζπλαλαζηξέθεηαη κ’ απηήλ, ρσξίο λα αζθεί
κηα εμνπζία πάλσ ηεο. Απηέο νη ζέζεηο ηνπ Kropotkin έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηνλ
αλαξρνθνκκνπληζκφ, ηνλ νηθνινγηθφ αλαξρηζκφ, αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ αλαξρηζκφ.
Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη κε ηνλ Reclus θαη ηνλ Kropotkin
δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα κηα ειεπζεξηαθή-αληηεμνπζηαζηηθή πξννπηηθή ζην
δήηεκα ηεο θχζεο: έιεγρνο ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, αληη-πξνκεζετζκφο,
ελαξκφληζε κε ηε θχζε, εζηθή αληηκεηψπηζε ησλ άιισλ δψσλ. Απηά είλαη κφλν
θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ζηε ζθέςε ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνραζηψλ, ηα νπνία ζα είλαη ν ζπφξνο γηα ηηο ζεσξίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Ο Bookchin θαη ε θνηλσληθή νηθνινγία
Ο Murray Bookchin είλαη ίζσο ν πην γλσζηφο νηθναλαξρηθφο ζηνραζηήο, πνπ δίθαηα
ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ν παηέξαο ελ γέλεη ηεο ξηδνζπαζηηθήο νηθνινγηθήο
πνιηηηθήο ζθέςεο. Ο Bookchin, ήδε απφ ην 1962 δεκηνχξγεζε έλα γφληκν πεδίν κέζα
ζην νπνίν κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί ν πεξηβαιινληηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο κε ηελ θιαζηθή αλαξρηθή ζθέςε (Bookchin 1962). Παξά ην
γεγνλφο φκσο φηη ιίγν ρξφληα πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ απνθήξπμε ηνλ αλαξρηζκφ θαη
ππνζηήξημε ηνλ «θνκκνπλαιηζκφ» (communalism) (Bookchin 2006), κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ε ζθέςε αλακθηζβήηεηα ζπλέβαιε θαη ζπλερίδεη λα ζπκβάιεη ζηελ
ειεπζεξηαθή ζθέςε (Price 2012).
Ο Bookchin θαηάθεξε λα δψζεη έλα θηινζνθηθφ ππφβαζξν ζηνλ νηθνινγηθφ αλαξρηθφ
ιφγν, θπξίσο κέζα απφ ηα βηβιία ηνπ Τhe Ecology of Freedom θαη The Philosophy of
Social Ecology (Bookchin 1996a, 1991). Βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Bookchin είλαη ν
δηαιεθηηθφο λαηνπξαιηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θχζε ζεσξείηαη σο κηα
δηαδηθαζία ελ εμειίμεη (ηφζν ζην νξγαληθφ φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεδίν), θαη ηα
νξγαληθά θαηλφκελα κεηαζρεκαηίδνληαη έσο φηνπ εθπιεξψζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο
(Bookchin 1996a). Ο Bookchin δηαρσξίδεη ηελ πξψηε θχζε απφ ηε δεχηεξε θχζε,
φπνπ ε πξψηε θχζε είλαη ε βηνινγηθή θχζε, νη κνξθέο δσήο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ε
αλφξγαλε θχζε. ην πιαίζην ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ αληίιεςεο φκσο βιέπεη ηελ πξψηε
θχζε φρη απιά σο ην ζχλνιν ησλ κνξθψλ δσήο θαη ησλ αλφξγαλσλ κεξψλ, αιιά σο
ηε ζσξεπηηθή αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ. Ζ δεχηεξε θχζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν, απφ
ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θχζε (ρνληξηθά ε θνηλσλία) πνπ έρεη
απνξξνθήζεη ηελ πξψηε θχζε. Ζ δεχηεξε θχζε φκσο δελ απνηειεί ηελ εμέιημε ηεο
πξψηεο θχζεο, αθνχ ε εμνπζηαζηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο δελ ηθαλνπνηεί ηνλ
Bookchin σο έλα απφιπην ζηάδην εμέιημεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ καο παξνηξχλεη λα
ππεξβνχκε ηε δεχηεξε θχζε θαη λα νξγαλψζνπκε έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο θαη
νξγαληθήο ζπκθηιίσζεο, ην νπνίν ζα είλαη ε ηξίηε θχζε πνπ νλνκάδεη «ειεχζεξε
θχζε». Ζ ειεχζεξε θχζε απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ελνπνίεζε –κε νηθνινγηθφ ηξφπν–
ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο θχζεο (Bookchin 1996a).
Ο Bookchin νλφκαζε ηε ζεσξία ηνπ ζην ζχλνιφ ηεο «θνηλσληθή νηθνινγία»,
ζέινληαο έηζη λα ηνλίζεη ηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα ζηελ νηθνινγηθή ζθέςε. ε πνιιά
θείκελά ηνπ ππνζηήξημε ηε ζέζε φηη «Ζ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα θπξηαξρεί πάλσ ζηε
θχζε, είλαη επαθφινπζν ηεο ηάζεο ηνπ αλζξψπνπ λα θπξηαξρεί πάλσ ζηνλ άλζξσπν»
(Bookchin 1991). Δλψ ζηνλ καξμηζκφ πηζηεχεηαη φηη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ
απφ άλζξσπν αθνινχζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν
εθκεηάιιεπζε, ν Bookchin ππνζηεξίδεη ην αληίζεην, θαη κάιηζηα απηφ απνηειεί κία
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απφ ηηο βαζηθέο ηνπ ζέζεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο δνκείηαη ε αληηεμνπζηαζηηθή ηνπ
επηρεηξεκαηνινγία. Ζ αζηηθή θνηλσλία θαηάθεξε λα ζηξέςεη πξψηα ηνλ άλζξσπν
ελαληίνλ ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ θαη έπεηηα ελαληίνλ ηεο θχζεο. ηελ νπζία πξφθεηηαη
γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα άιιν επίπεδν (Bookchin 1978). Αλ
αληηιεθζνχκε ινηπφλ απηή ηε ζρέζε θνηλσλίαο-θχζεο ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Αλ ζέιεη ν άλζξσπνο λα
αληηκεησπίζεη ηελ νηθνινγηθή θξίζε πξέπεη πξψηα λα επηιχζεη ηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.
Αθνχ ινηπφλ θαηά ηνλ Bookchin ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα είλαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, πξέπεη λα θξνληίζνπκε γηα ηελ επίιπζή ηνπο κέζσ ηεο πνιηηηθήο
αιιαγήο. Ο Bookchin είλαη ν πξψηνο νηθναλαξρηθφο θηιφζνθνο πνπ πξνηείλεη έλα
ζαθέο πξφγξακκα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ειεπζεξηαθήο νηθνινγηθήο θνηλσλίαο, ην
νπνίν νλνκάδεη ειεπζεξηαθφ θνηλνηηζκφ (libertarian municipalism):
Ο ειεπζεξηαθφο θνηλνηηζκφο είλαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζε κηα νηθνινγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλε νηθνλνκία. Οη πνιηηηθέο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζε άκεζεο, πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλειεχζεηο
κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο πνιηηψλ, φρη σο εξγαηψλ, αγξνηψλ ή επαγγεικαηηψλ, νη
νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ελαιιάζζνληαλ θαη νη ίδηνη ζηηο παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. (…) Αληί λα εζληθνπνηεζεί θαη λα θνιιεθηηβνπνηεζεί ε
γε, ηα εξγνζηάζηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηα θέληξα δηαλνκήο, κηα νηθνινγηθή
θνηλφηεηα ζα θνηλνηηθνπνηήζεη ηελ νηθνλνκία ηεο θαη ζα ελσζεί κε άιιεο
θνηλφηεηεο ελζσκαηψλνληαο ηνπο πφξνπο ηεο ζε έλα πεξηθεξεηαθφ
ζπλνκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα. Ζ γε, ηα εξγνζηάζηα θαη ηα εξγαζηήξηα ζα
ειέγρνληαη απφ ιατθέο ζπλειεχζεηο ειεχζεξσλ θνηλνηήησλ, φρη απφ ην θξάηνοέζλνο ή απφ ηνπο εξγάηεο- παξαγσγνχο, πνπ ελδέρεηαη θάιιηζηα λα αλαπηχμνπλ
έλα ηδηνθηεζηαθφ ζπκθέξνλ κέζα ζ’ απηά (Bookchin 1993).

Σν φξακα ηνπ Bookchin πξνυπνζέηεη κηα ακεζνδεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο
θνηλσλίαο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηηο θνηλφηεηεο. Απηέο νη θνηλφηεηεο δελ ζα πξέπεη
λα βξίζθνληαη αλαγθαζηηθά ζε έλα αγξνηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη ιαλζαζκέλε ε
ζπλήζεο πεπνίζεζε φηη νη θνηλνηηζηέο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν Bookchin, πξνηείλνπλ
ηε δηάιπζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Ο Bookchin πηζηεχεη φηη νη θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα
νξγαλσζνχλ θαη ζην πιαίζην ησλ πφιεσλ, κε βάζε ηηο γεηηνληέο, αλ θαη, φπσο
ζπλήζηδε λα ππνζηεξίδεη, ζα πξνηηκνχζε νη πφιεηο λα κελ είλαη νη ζεκεξηλέο
γηγαληνππφιεηο, αιιά λα έρνπλ ηέηνην κέγεζνο ψζηε, φπσο έιεγε θαη ν Αξηζηνηέιεο,
λα ηηο θαηαιαβαίλεηο κε ηελ πξψηε καηηά (Bookchin 1996b).
Ζ ζεσξία ηνπ Bookchin, παξά ηηο ζθνδξέο επηζέζεηο πνπ δέρηεθε (Watson 1996,
Light 1998), δεκηνχξγεζε ηε δηθή ηεο ζρνιή θαη είρε κηα μερσξηζηή απήρεζε ζην
δηεζλέο νηθνινγηθφ θίλεκα. Μάιηζηα, ε ζρνιή δελ είλαη κφλν κηα ζεσξεηηθή ζρνιή,
αιιά θαη κηα ζρνιή κε πξαγκαηηθή ππφζηαζε, πνπ αθνχεη ζην φλνκα Ηλζηηηνχην
Κνηλσληθήο Οηθνινγίαο θαη ιεηηνπξγεί εδψ θαη ζαξάληα ρξφληα ζην Βεξκφλη ησλ
Ζ.Π.Α. Γηάθνξνη ζεσξεηηθνί ινηπφλ αγθάιηαζαλ ηε ζεσξία ηνπ Bookchin θαη, ζε
ζπλεξγαζία πνιιέο θνξέο κε ηνλ ίδην, εμέιημαλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ.
Οη πην ζεκαληηθέο απ’ απηέο ηηο εμειίμεηο είλαη απηή πνπ θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ
νηθνθεκηληζκφ, κε εθπξνζψπνπο ηηο Janet Biehl (1991) θαη Chaia Heller (1999) θαη
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θιηκαηηθνχ δεηήκαηνο κε εθπξφζσπν ηνλ ζεκεξηλφ
δηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Οηθνινγίαο Brian Tokar (2013).
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πσο ν Bookchin ηφληδε φηη γηα λα ιπζνχλ ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πξέπεη πξψηα
λα ιπζνχλ ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα, έηζη θαη ν Tokar, ππνζηεξίδεη φηη ε ιχζε ζην
θαηεπείγνλ πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο βξίζθεηαη ζε κηα ξηδηθή θνηλσληθνπνιηηηθή αιιαγή, αθνχ φζεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη ζήκεξα ζην πιαίζην ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θηλνχληαη κφλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επνχισζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πιεγψλ θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή ιχζε ζην
πξφβιεκα. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα θιηκαηηθά πξνβιήκαηα δηνγθψλνληαη
(…) ην θεθάιαην πξνσζεί κηα ζεηξά θαιά δηαθεκηδφκελσλ αιιά εληειψο
ιαλζαζκέλσλ ιχζεσλ γηα ηελ θιηκαηηθή θξίζε. Απηέο μεθηλνχλ απφ ζρεηηθά
ηεηξηκκέλεο πξνηάζεηο ηξφπνπ δσήο, φπσο ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ,
κέρξη θαηαζηξνθηθά ηερληθά θφιπα, φπσο ε αλαβίσζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο,
ε απειεπζέξσζε ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα πνπ εγθισβίδνπλ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία, θαη ε κεηαηξνπή ησλ απνζεκάησλ ζηηεξψλ ηνπ πιαλήηε ζε
θαχζηκα γηα ηα απηνθίλεηα. Γελ πξνηηκνχλ φινη νη ηνκείο ηνπ βηνκεραληθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ηηο ίδηεο ιχζεηο, αιιά φινη ζπκθσλνχλ φηη ε επίιπζε
ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο είλαη θνληά, νπφηε εκείο πξέπεη απιψο λα
ζπλερίζνπκε λα θαηαλαιψλνπκε. Κάπνηνη «πξάζηλνη» θαπηηαιηζηέο πξνσζνχλ
κεξηθέο πεξηζζφηεξν ειπηδνθφξεο θαηλνηνκίεο ζηελ ειηαθή θαη αηνιηθή
ελέξγεηα, ζηελ «έμππλε» ελέξγεηα, θαη ζηηο ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, αιιά απηέο νη ηερλνινγίεο ζπλερίδνπλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη απφ ην
θπξίαξρν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα, πξνβάιινληαο ζνβαξέο
αληηξξήζεηο γηα ην πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη ελαιιαθηηθέο.
Γηα λα πξνρσξήζνπκε φκσο κε ζχλεζε θαη δηνξαηηθφηεηα, πξέπεη λα
θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηηο ιαλζαζκέλεο ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ν θαπηηαιηζκφο
γηα ηελ θιηκαηηθή θξίζε (Tokar 2013).

Ο Tokar πηζηεχεη φηη ππάξρεη ρψξνο αληίζηαζεο γηα ηα λέα νηθνινγηθά θηλήκαηα. Καη
κάιηζηα αλαθέξεη θαη ζχγρξνλα παξαδείγκαηα, φπσο είλαη νη Εαπαηίζηαο, ην
βξαδηιηάληθν θίλεκα Υσξίο Γε θαη ην παγθφζκην δίθηπν ΒίαΚακπεζίλα. Ζ απαίηεζε
γηα θιηκαηηθή δηθαηνζχλε δελ είλαη έλα αίηεκα κφλν ησλ ηζαγελψλ θαη ησλ πεξηνρψλ
πνπ πιήηηνληαη, αιιά πξέπεη λα είλαη θαη φισλ ησλ πνιηηψλ, φρη κφλν γηαηί νη
αιιαγέο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ πιαλήηε, αιιά θαη γηα ιφγνπο αιιειεγγχεο.
Οη πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ νηθνιφγσλ έθαλε ξεαιηζηηθφηεξν ην φξακα γηα κηα
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή πνπ ζα έρεη σο βάζε ηεο κηα αληη-ηεξαξρηθά δνκεκέλε
νηθνινγηθή θνηλσλία. Ζ θνηλσληθή νηθνινγία κε ηηο ζπγθξνηεκέλεο θαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηεο γηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ην δήηεκα ηεο
ηερλνινγίαο, ηεο δηαλνκήο ησλ αγαζψλ, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, θ.α., ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ νξηνζέηεζε ησλ νηθναλαξρηθψλ ζέζεσλ ζε
ζρέζε ελ γέλεη κε ην νηθνινγηθφ δήηεκα. Δθηφο απφ ηελ κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ
Bookchin ζηελ νηθνινγηθή ζθέςε, νη πεξαηηέξσ εθιεπηχλζεηο ησλ Tokar, Biehl,
Heller, θαη πνιιψλ αθφκα θνηλσληθψλ νηθνιφγσλ ζπλέβαιαλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
θνηλσληθήο νηθνινγίαο αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ νηθναλαξρηθψλ αληηιήςεσλ.
Οη πξσηνγνληζηέο
Μία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηάζεηο ηνπ νηθναλαξρηζκνχ είλαη ν πξσηνγνληζκφο,
ν νπνίνο ππνζηεξίρηεθε απφ ηνλ ακεξηθαλφ ζεσξεηηθφ John Zerzan. Ζ ηάζε ηνπ
πξσηνγνληζκνχ γλσξίδεη κεγάιε απήρεζε ζην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα, ην νπνίν,
ρσξίο λα απνδέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηηο ζέζεηο απηήο ηεο ζεσξίαο, πηνζεηεί κεγάιν

106

κέξνο ησλ αληηηερλνινγηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. Ο Zerzan, ζην πλεχκα ελφο
λενινπδηηηζκνχ, θαηαδηθάδεη ζπιιήβδελ ηελ ηερλνινγία, ζηελ νπνία θαηαινγίδεη ηα
πεξηβαιινληηθά δεηλά, θαη πξνηείλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ αλζξψπνπ ζε κηα πξσηφγνλε
θαηάζηαζε. Ζ επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε έρεη γηα ηνλ Zerzan γεληθά
αξλεηηθφ πξφζεκν, θαη γη’ απηφ ραξαθηεξίδεη ηε γεσξγία σο ην πξνπαηνξηθφ
ακάξηεκα ηνπ αλζξψπνπ:
Ζ γεσξγία έδσζε ηέινο ζε κηα ηεξάζηηα πεξίνδν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο πνπ
ραξαθηεξηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηα δεζκά ηεο
εξγαζίαο, ηε κε εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο, έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ ειεπζεξίαο,
ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, θαη ηελ απνπζία ηεο νξγαλσκέλεο βίαο (Zerzan
2003).

Άιισζηε ν Zerzan εληνπίδεη ζηε γεσξγία αθφκα θαη ην πξφβιεκα ηεο ξαγδαίαο
αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη αλαδεηά ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε ζηηο θνηλφηεηεο ησλ
ηξνθνζπιιεθηψλ, νη νπνίεο επηβίσλαλ ρσξίο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο θαη ρσξίο ηελ
άζθεζε εμνπζίαο πάλσ ζηε θχζε. ’ απηέο ηηο θνηλσλίεο θνηλή πξαθηηθή απνηεινχζε
ην κνίξαζκα θαη είρε αλαπηπρζεί κηα ζρέζε νηθεηφηεηαο κε ηε θχζε. Γη’ απηφ θαη ν
Zerzan ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «πξσηφγνλν κέιινλ» πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη κπνξεί
λα επηηεπρζεί κηα ζχλζεζε ησλ πξσηφγνλσλ ηερληθψλ θαη ηδεψλ κε ζχγρξνλεο
αλαξρηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο (Zerzan 1994). Οη πξσηνγνληζηέο βέβαηα δελ θαηεγνξνχλ
κφλν ηελ ηερλνινγία νχηε κφλν ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ, αιιά ελ γέλεη ηνλ πνιηηηζκφ
ζηνλ νπνίν θαηαινγίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα δεηλά ηνπ αλζξψπνπ:
Πξηλ ηνλ πνιηηηζκφ ππήξρε γεληθφηεξα άθζνλνο ειεχζεξνο ρξφλνο, κεγάιε
απηνλνκία θαη ηζφηεηα ησλ θχισλ, κηα κε θαηαζηξνθηθή ζρέζε κε ηνλ θπζηθφ
θφζκν, απνπζία νξγαλσκέλεο βίαο, θακία κεζνιάβεζε ή θάπνηνο επίζεκνο
ζεζκφο, θαη θαιή πγεία θαη επξσζηία. Ο πνιηηηζκφο έθεξε ηνπο πνιέκνπο, ηελ
ππνδνχισζε ησλ γπλαηθψλ, ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ θνπηαζηηθή θαη
ηππνπνηεκέλε εξγαζία, ηελ ηδέα ηεο ηδηνθηεζίαο, ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ηεξαξρίεο,
θαη νπζηαζηηθά θάζε αζζέλεηα πνπ γλσξίδνπκε, γηα λα αξηζκήζνπκε κφλν
θάπνηα απφ ηα θαηαζηξνθηθά παξάγσγά ηνπ. Ο πνιηηηζκφο μεθηλά, αιιά θαη
βαζίδεηαη ζε κηα αλαγθαζηηθή απάξλεζε ηεο ελζηηθηψδνπο ειεπζεξίαο (Green
Anarchy Collective 2004).

Γηα ηελ απαιιαγή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα δεζκά ηνπ θπξηαξρίαο, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ
πξσηνγνληζκνχ πξνηείλνπλ ηελ απαιιαγή απφ ηα δεζκά ηνπ πνιηηηζκνχ. Καη
κάιηζηα, δελ επηδηψθνπλ κφλν ην ζπάζηκν ησλ δεζκψλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ησλ
κε αλζξψπηλσλ δψσλ. Γη’ απηφ θαη επηδηψθνπλ ηελ αλαγξίσζε ησλ δψσλ θαη ηελ
επηζηξνθή ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Green Anarchy Collective 2004):
Έλα ζηνηρείν ηεο επηζηξνθήο ζηελ αγξηφηεηα είλαη ε αλάθηεζε δεμηνηήησλ θαη
ε αλάπηπμε κεζφδσλ γηα κηα βηψζηκε ζπκβίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πψο λα ηξεθφκαζηε, λα ζηεγαδφκαζηε, θαη λα ζεξαπεχνπκε ηνπο εαπηνχο καο κε
ηα θπηά, ηα δψα, θαη ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ βηφηνπφ καο. Πεξηιακβάλεη
επίζεο ηε δηάιπζε ησλ θπζηθψλ εθδειψζεσλ, ζπζθεπψλ, θαη ππνδνκψλ ηνπ
πνιηηηζκνχ. Ζ επηζηξνθή ζηελ αγξηφηεηα έρεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεξαπεία ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ γχξσ καο απφ ηηο βαζηέο
πιεγέο ησλ 10.000 εηψλ, καζαίλνληάο καο πψο λα δνχκε απφ θνηλνχ ζε κε
ηεξαξρηθέο θαη κε θαηαπηεζηηθέο θνηλφηεηεο, θαη απνδνκψληαο ηελ
εμεκεξσκέλε λννηξνπία απφ ηα θνηλσληθά καο πξφηππα (Green Anarchy
Collective 2004).
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Απηφ ην ζηνηρείν δεκηνχξγεζε δεζκνχο ηεο πξσηνγνληζηηθήο ζέζεο κε
νηθναθηηβηζηηθέο νξγαλψζεηο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Καη αληηζηξφθσο, νη πξσηνγνληζηέο δείρλνπλ ηε ζπκπάζεηά ηνπο εηδηθά πξνο ηελ
νξγάλσζε Μέησπν Απειεπζέξσζεο ηεο Γεο (Earth Liberation Front), ελψ θαίλεηαη
λα ππάξρεη ηδενινγηθή ζπλάθεηα θαη κε ηελ νξγάλσζε Earth First! Οη πξσηνγνληζηέο
επίζεο θαίλεηαη λα εκπλένληαη θαη απφ ηηο νηθνθεληξηθέο αληηιήςεηο ησλ βαζέσλ
νηθνιφγσλ (Green Anarchy Collective 2004).
Οη πξσηνγνληζηηθέο ηδέεο γλψξηζαλ κηα απνδνρή απφ έλα κέξνο ηνπ νηθνινγηθνχ
θηλήκαηνο, σζηφζν δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη πεξηνξηζκέλε ε επηξξνή ηνπο. Καη
απηφ γηαηί, παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί νηθνιφγνη αλαγλσξίδνπλ ηελ ηερλνινγία σο ην
θχξην πξφβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, σζηφζν δελ θηάλνπλ ζην ζεκείν
λα ηελ απνξξίπηνπλ ζπιιήβδελ. Αλαγλσξίδνπλ φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί κε κηα νξζνινγηθή ρξήζε, θαη κάιηζηα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ
Bookchin ππνζηεξίδνπλ ηελ απνθεληξσκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κέζα ζηηο
νηθνθνηλφηεηεο, ηελ νπνία απνθαινχλ «απειεπζεξσηηθή ηερλνινγία», κηα ηερλνινγία
δειαδή ε νπνία δελ εγθισβίδεη ηνπο αλζξψπνπο νχηε ηνπο δεζκεχεη, φπσο απηή ηνπ
βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ, αιιά αληηζέησο ζπκθηιηψλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αλζξψπηλσλ αλαγθψλ κε ηελ ήπηα θαη ιεινγηζκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ (Bookchin 1999).
Δίλαη πξνθαλέο φηη ν πξσηνγνληζκφο ζαλ ζεσξία αληηκεησπίδεη έλα θχξην πξφβιεκα:
δελ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ξεαιηζηηθή απάληεζε, γηαηί απηά πνπ πξνηείλεη είλαη
αλέθηθηα (δελ κπνξνχκε γηα παξάδεηγκα λα επηζηξέςνπκε ζε κηα ηξνθνζπιιεθηηθή
θνηλσλία, αθνχ ε γε δελ κπνξεί λα ζξέςεη ηφζν κεγάιν πιεζπζκφ απφ κφλε ηεο,
αθφκα θαη αλ απηφο ν πιεζπζκφο ππνζηεί κηα ζεκαληηθή κείσζε) αιιά θαη κε
επηζπκεηά απφ έλα κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ, αθφκα δε θαη απφ ην νηθνινγηθφ
θίλεκα (εγθαηάιεηςε θάζε πνιηηηζηηθήο θαηάθηεζεο). Γη’ απηφ θαη θαίλεηαη φηη
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κάιινλ σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν θξηηηθήο ζηνλ ππεξθίαιν
θαη θαηαζηξνθηθφ ζεκεξηλφ βηνκεραληθφ πνιηηηζκφ, αιιά φρη σο κηα ξεαιηζηηθή
αληηπξφηαζε.
Η απειεπζεξσηηθή νηθνινγία
Μία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο λέεο ζπλεηζθνξέο ζηελ επξχηεξε ζεσξία ηνπ
νηθνινγηθνχ αλαξρηζκνχ είλαη απηή ηνπ Peter Marshall. Ο Marshall αλαθέξεηαη ζηελ
αλάγθε γηα κηα «απειεπζεξσηηθή νηθνινγία», ε νπνία είλαη κηα νιηζηηθή ζέζε (δελ
είλαη ηφζν ζπγθξνηεκέλε γηα λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο ζεσξία), θαη ζ’ απηφ κνηάδεη
πνιχ κε ηελ Ζζηθή ηεο Γεο ηνπ Aldo Leopold. Ωζηφζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ
Ζζηθή ηεο Γεο σο πξνο ηελ απφδνζε βηνηηθψλ δηθαησκάησλ ζην άηνκν, αθνχ φπσο
ιέεη ν Marshall:
Δπνκέλσο ε απειεπζεξσηηθή νηθνινγία πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή εζηθή πνπ έρεη
σο βάζε (θξηηήξηφ) ηεο ηε δσή (life-based). Γελ είλαη αλζξσπνθεληξηθή –δελ
έρεη δειαδή σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν– αιιά είλαη νηθνθεληξηθή, αθνχ
ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηελ επδσία ηεο βηφζθαηξαο, θαη φρη κφλν ησλ
αλζξψπσλ. Γελ ζπζηάδεη ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο ηα άηνκα γηα ράξε ηεο επδσίαο
ηνπ φινπ, αιιά πηζηεχεη φηη ε επεκεξία ηνπ φινπ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ
επεκεξία ησλ κεξψλ. Ζ απειεπζεξσηηθή νηθνινγία ζέβεηαη ηε δσή ησλ αηφκσλ
–φπσο είλαη ηα ειάθηα νη βάηξαρνη, ηα καιάθηα θαη νη θιακνπξηέο– αιιά θαη
ησλ κεγαιχηεξσλ κεξψλ, φπσο είλαη νη βάιηνη, ηα δάζε, ηα ιηβάδηα, νη ιίκλεο
θαη ηα βνπλά (Marshall 2000).
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πσο ν Leopold, αιιά θαη νη βαζείο νηθνιφγνη, ν Marshall ηνλίδεη φρη κφλν ηελ
αιιειεμάξηεζε ησλ κεξψλ ηνπ φινπ πνπ απαξηίδνπλ ην νηθνζχζηεκα, αιιά θαη ηελ
εγγελή ηνπο αμία. Ο Marshall, κεηαμχ άιισλ θαηαδηθάδεη ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ, ηνλ
εηδηζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ εθκεηαιιεπηηθή ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε.
πσο θαη νη άιιεο νηθναλαξρηθέο ηάζεηο, ε απειεπζεξσηηθή νηθνινγία ηάζζεηαη ππέξ
ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αλζξσπφηεηαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο απφ ηα ζεκεξηλά
δεζκά ηνπο. Ο Marshall ηνλίδεη ην δήηεκα ηεο ακεζνδεκνθξαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ
ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνηηθή θνηλφηεηα. Γελ πξέπεη νη πνιηηηθνί θαη νη
«εηδηθνί» ηεο άγξηαο δσήο λα απνθαζίδνπλ γηα εκάο θαη ην νηθνζχζηεκα. Έηζη,
πξνηείλεη κηα δηθή ηνπ αξρή γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία ζπκίδεη αξθεηά εθείλε
ηνπ Leopold πνπ έιεγε φηη θάζε απφθαζε πνπ παίξλνπκε γηα ηε θχζε είλαη «νξζή
φηαλ ηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηεο
βηνηηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη ιάζνο φηαλ ηείλεη λα θάλεη ην αληίζεην» (Leopold
1968). Τπνζηεξίδεη ινηπφλ ν Marshall φηη:
(…) θάζε απφθαζε γηα ηε γε είλαη νξζή φηαλ ηείλεη λα εληζρχεη ηε θπζηθή
πνξεία ηεο εμέιημεο πξνο έλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ πνηθηιφηεηαο, αξκνλίαο θαη
δσηηθφηεηαο ζε φιε ηελ θνηλφηεηα, κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή βιάβε γηα ηα
άηνκα. Δίλαη ιάζνο φηαλ ηείλεη λα θάλεη ην αληίζεην. Καη απηή ε γεληθή αξρή
πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα πξαθηηθή κέζνδνο θαη λα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε
φπνπ ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ κπνξεί λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηά
ηεο θνηλφηεηαο» (Marshall 2000).

Ο Marshall επίζεο θαηαδηθάδεη ηηο ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη θχζεο.
Γελ πξέπεη λα κπνξεί λα αλήθεη έλα θνκκάηη ηεο θχζεο, είηε είλαη ρσξάθη είηε ιίκλε
είηε νηηδήπνηε άιιν, ζε θάπνηνλ άλζξσπν. Ζ γε αλήθεη ζηε θχζε, θη εκείο αλήθνπκε
ζηε θχζε. Σν κφλν πνπ έρνπκε δηθαίσκα είλαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε, αιιά πάληα κε
γλψκνλα θαη ην δηθφ ηεο θαιφ, φρη εμαληιψληαο δειαδή ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Σέινο, o
Marshall πξνηείλεη λα αλαπηχμνπκε κηα λέα ζπληξνθηθφηεηα, κε έλα πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο.
Σν λέν ζηνηρείν πνπ πξνζθέξνπλ νη ζέζεηο ηνπ Marshall ζηνλ νηθναλαξρηζκφ είλαη
απηή ε νηθνθεληξηθή δηάζηαζε πνπ ζπκίδνπλ αξθεηά ηνλ Leopold, αιιά θαη έλα
ζηνηρείν πλεπκαηηθήο επαλαζχλδεζεο κε ηε θχζε, ην νπνίν γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο
δελ αλαπηχρζεθε εδψ. Έηζη, ε ζπλεηζθνξά ηνπ Marshall είλαη ζεηηθή σο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο ειεπζεξηαθήο παξάδνζεο θαη ηεο πξνζθνξάο
επηπιένλ εξγαιείσλ γηα επεμεξγαζία.
Από ηε ζεσξία ζηε δξάζε: Οη αθηηβηζηηθέο νξγαλώζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε
ηεο Γεο θαη ησλ δώσλ
Δλφζσ νη ζεσξεηηθνί ηνπ νηθναλαξρηζκνχ ζπλέρηδαλ λα εξίδνπλ, αιιά θαη λα
πξνζθέξνπλ λέεο πξννπηηθέο, γελλήζεθαλ θάπνηεο νξγαλψζεηο πνπ είραλ μεθάζαξα
νηθναλαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απνθάζηζαλ λα πεξάζνπλ ζηε δξάζε, φρη ηφζν γηα
ηελ νηθνδφκεζε κηαο ειεπζεξηαθήο νηθνινγηθήο θνηλσλίαο, αιιά γηα ην κπινθάξηζκα
ηεο πθηζηάκελεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο πνπ γίλεηαη ζην φλνκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο
αλάπηπμεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θπξηαξρίαο πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Απηέο νη νξγαλψζεηο
δειαδή πίζηεςαλ φηη δελ αξθνχλ νη ζεσξίεο θαη ε πξνζκνλή ηεο κειινληηθήο
ειεπζεξηαθήο θνηλσλίαο, αιιά επηπιένλ φηη απαηηείηαη άκεζε δξάζε γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο αλαρψκαηνο ζηε θνβεξή πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή. Σαπηφρξνλα
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φκσο, δελ απέξξηπηαλ ηηο ζεσξίεο, αιιά αληηζέησο εκπλένληαλ θαη δξνχζαλ κε βάζε
θάπνηεο απ’ απηέο. Έηζη, νη ελ ιφγσ νξγαλψζεηο δελ έθαλαλ δξάζε γηα ηε δξάζε,
αιιά δηέπνληαλ απφ θάπνηεο αξρέο πνπ ελέπλεαλ φρη κφλν ηνπο αληηεμνπζηαζηέο
νηθνιφγνπο, αιιά ελ γέλεη ην νηθνινγηθφ θίλεκα. Οη πην γλσζηέο απ’ απηέο ηηο
νξγαλψζεηο είλαη ε Πξψηα ε Γε! (Earth First!), ην Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε
ησλ Εψσλ (Animal Liberation Front-ALF) θαη ην ηo Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε
ηεο Γεο (Earth Liberation Front-ELF).
Σν πην παξαγσγηθφ θνκκάηη ηεο νηθναλαξρηθήο ζθέςεο είλαη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηε ζεσξία γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ δψσλ θαη ηεο Γεο. Ζ παιαηφηεξε απ’ απηέο ηηο
νξγαλψζεηο πνπ είρε ζαθή αλαξρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη έπαημε έλαλ ζεκαληηθφηαην
ξφιν ζηελ ηζηνξία ηνπ παγθφζκηνπ νηθναθηηβηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη νξγάλσζε
Πξψηα ε Γε! (Earth First!) ε νπνία μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο ηε δεθαεηία ηνπ ’80,
αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α. θαη αξγφηεξα θαη ζηελ Αγγιία, θαη ζπλερίδεη λα δξα αθφκα θαη
ζήκεξα. Ζ Πξψηα ε Γε! έρεη δειψζεη μεθάζαξα φηη επηδηψθεη λα εκπνδίδεη ηελ
θαηαζηξνθηθή επέθηαζε ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γη’ απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηαθηηθή ηνπ νηθνζακπνηάδ, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη γηα παξάδεηγκα ηελ πινηφκεζε
δαζψλ. ε αληίζεζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ νξγαλψζεσλ Μέησπν γηα ηελ
Απειεπζέξσζε ησλ Εψσλ θαη Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο, ε Πξψηα ε
Γε! δελ ρξεζηκνπνηεί βίαηεο κεζφδνπο νχηε δξα θξπθά. Πξνηηκά ηελ ηαθηηθή ηεο
εηξεληθήο δηακαξηπξίαο, ε νπνία φκσο ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηα
ζρέδηα ησλ εηαηξηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη κε αδίζηαθην ηξφπν ηε θχζε. Γηα
παξάδεηγκα, κηα πξνζθηιήο ηαθηηθή ηνπο είλαη λα δέλνληαη επάλσ ζε δέληξα, νχησο
ψζηε λα θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πινηφκεζεο πξνηνχ ηνπο
θαηεβάζνπλ, θάηη πνπ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη αθφκα θαη κέξεο ηελ πινηφκεζε θαη
λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο. Κάπνηεο θνξέο ε θνηλνπνίεζε
ηέηνησλ δξάζεσλ θεληξίδεη ην ιατθφ αίζζεκα θαη νδεγεί ζε λίθεο ην πεξηβαιινληηθφ
θίλεκα.
Ωζηφζν δελ πξέπεη λα δνζεί ε εληχπσζε φηη ε Πξψηα ε Γε! είλαη κηα νξγάλσζε πνπ
απιψο θάλεη αθηηβηζκφ θαη δελ ππαθνχεη ζε θακία ζεσξία. Σνπλαληίνλ, ηφζν ζηα
έληππά ηνπο, φζν θαη ζε δηάθνξα άξζξα πνπ έρνπλ γξαθηεί γη’ απηνχο, αλαθέξνληαη
θαη αλαδεηθλχνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε. Ο Παλαγηψηεο Σζφιθαο,
κέινο ηεο EF! θαη ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ Earth First Journal εμεγεί φηη ε
νξγάλσζε δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ βηνθεληξηζκνχ, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη κε
ηνπο βαζείο νηθνιφγνπο (Σζφιθαο 2014). Δπίζεο νη νξγαλσηέο ηεο Πξψηα ε Γε!
δηαηεξνχλ δεζκνχο κε ηηο δχν άιιεο ζεκαληηθέο νξγαλψζεηο (ALF θαη ELF) θαη
κεξηθέο θνξέο ζπλεξγάδνληαη.
Σν θίλεκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ δψσλ ζπλδέζεθε κε ηε ζθέςε ηνπ Πίηεξ
ίλγθεξ (Peter Singer) θαη κε ην βηβιίν ηνπ Απελεςθέπωζη ηων Ζώων (Singer 2010).
Ζ θπθινθνξία απηνχ ηνπ βηβιίνπ πξνθάιεζε κηα αιιεινπρία γεγνλφησλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αξρψλ, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ βηνεζηθήο γηα ηνλ
έιεγρν ησλ πεηξακάησλ, ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα ηα
παξαγσγηθά δψα θαη ηα πεηξακαηφδσα, αιιά ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ ε γέλλεζε ελφο
θηλήκαηνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ δψσλ. Σαπηφρξνλα, νη κειέηεο ηνπ ίλγθεξ
εγθαηλίαζαλ έλα λέν πεδίν ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο, πνπ νλνκάζηεθε εθ ησλ
πζηέξσλ εζηθή γηα ηα δψα (animal ethics).
ην πεδίν βέβαηα απηφ αθνχζηεθαλ πνιιέο θνξέο θαη πνιηηηθέο θσλέο, κε πην
ραξαθηεξηζηηθέο απηέο ησλ νηθνθεκηληζηξηψλ (Donovan 2012), αιιά θαη ησλ
αλαξρηθψλ. Μία απφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξεηηθέο αληηεμνπζηαζηηθέο θσλέο πνπ
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ππεξζεκαηίδνπλ ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο καο απέλαληη ζηα δψα είλαη απηή ηνπ Steven
Best, πνπ είλαη θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο ησλ Ζ.Π.Α. Ο Best
ππνζηεξίδεη φηη «ε απειεπζέξσζε ησλ δψσλ είλαη απιψο ην επφκελν ινγηθφ βήκα
ζηελ εζηθή εμέιημε. Αλ ηα αλζξψπηλα φληα δελ αιιάμνπλ δξαζηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπο
κε ηα δψα θαη ηνλ πιαλήηε Γε πηνζεηψληαο λέεο θνζκνζεσξίεο, ηαπηφηεηεο,
επαηζζεζίεο θαη έλαλ εζηθφ ζεβαζκφ γηα ηε δσή, ηφηε ην κέιινλ ηνπο βξίζθεηαη ζε
ζνβαξφ θίλδπλν» (Best & Nocella 2004). Δπίζεο ν Best, απφ θνηλνχ κε ηνλ Nocella,
πηζηεχεη φηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δψσλ απνηέιεζε ηελ πξνυπφζεζε γηα ηε καθξά
ηζηνξία θπξηαξρίαο θαη εμνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηνλ άλζξσπν. Γηα ηελ
αθξίβεηα ππνζηεξίδεη φηη νη βίαηεο κνξθέο ηεο εμεκέξσζεο ησλ δψσλ ζηελ αξρή ηεο
αγξνηηθήο θνηλσλίαο δεκηνχξγεζαλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ
ηεξαξρία, ηνλ θξαηηζκφ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ελψ ηελ ίδηα
ζηηγκή ε θηελνηξνθία εκθχηεπζε ηε βία ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ζ
ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ θαη ε δνπιεία δελ είλαη παξά ε επέθηαζε ηεο εμεκέξσζεο ησλ
δψσλ ζηνπο αλζξψπνπο, θαζψο ε παηξηαξρία θαη ν ξαηζηζκφο ππνβηβάδνπλ ηηο
γπλαίθεο θαη ηνπο έγρξσκνπο ζε ππάλζξσπεο, δσηθέο ππάξμεηο (Best & Nocella
2004).
Μάιηζηα, νη Best θαη Nocella είλαη απφ ηνπο ιίγνπο θηινζφθνπο πνπ αζρνινχληαη κε
ηα δεηήκαηα ησλ δψσλ θαη ππνζηεξίδνπλ αλνηρηά ηηο αθηηβηζηηθέο νξγαλψζεηο, πνιχ
πεξηζζφηεξν δε κηα ηέηνηα νξγάλσζε ζαλ ην Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ησλ
Εψσλ (Animal Liberation Front) ην νπνίν δέρεηαη δηψμεηο απφ ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο
ησλ Ζ.Π.Α. Ζ ππνζηήξημε απηή δελ έξρεηαη αβίαζηα, αιιά ζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά
επηρεηξεκάησλ, κε πην ζεκαληηθφ απηφ βάζεη ηνπ νπνίνπ απνδεηθλχεηαη φηη φιεο νη
θαηαθηήζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πέξαζαλ κέζα απφ βίαηεο ζπγθξνχζεηο
θαη αληηπαξαζέζεηο:
Πνηνο ζα θαηεγνξνχζε ηνπο καρεηέο ηεο εβξατθήο αληίζηαζεο επεηδή ζθφησλαλ
φζνπο Ναδί κπνξνχζαλ θαη θαηέζηξεθαλ θάζε ζάιακν αεξίσλ πνπ είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα θαηαζηξέςνπλ; Αλ θάπνηνο ππνζηεξίδεη απηφ ην είδνο αγψλα θαη
θαηαζηξνθήο πεξηνπζίαο, γηαηί δελ ππνζηεξίδεη θαη ην Μέησπν γηα ηελ
Απειεπζέξσζε ησλ Εψσλ (ΜΑΕ); Μήπσο γηαηί εθείλν αθνξνχζε ην 1940 θαη
απηφ ην ηψξα; Μήπσο γηαηί εθείλν γηλφηαλ ζηε Γεξκαλία θαη απηφ ζηηο ΖΠΑ;
Μήπσο γηαηί εθείλεο νη πξάμεηο ππεξαζπίδνληαλ αλζξψπηλα φληα ελψ ην ΜΑΕ
ππεξαζπίδεηαη δψα; Ή κήπσο γηαηί απηνί πνπ θαηαθξίλνπλ ην ΜΑΕ είλαη
εηδηζηέο πνπ θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα φηαλ ην ζακπνηάδ γίλεηαη ππέξ ησλ
αλζξψπσλ, αιιά φρη φηαλ γίλεηαη ππέξ ησλ δψσλ; Δίλαη νη ηαθηηθέο απηφ κε ην
νπνίν δηαθσλνχλ νη άλζξσπνη ή ν ζθνπφο; Πνηνο δελ ζα έζπαδε ηελ πφξηα ελφο
δνινθφλνπ γηα λα ζψζεη έλα αλζξψπηλν ή κε αλζξψπηλν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπ; Ζ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο πνπ ζα έλησζε θάπνηνο ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε
είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ δηαθαηέρεη ην ΜΑΕ γηα φια ηα δψα ζε αηρκαισζία»
(Best & Nocella 2004).

Ο Best κάιηζηα είλαη απηφο πνπ έρεη κηιήζεη γηα ηελ αλάγθε κηαο νιηθήο
απειεπζέξσζεο. Γελ κπνξεί θάπνηνο λα αληηπαιεχεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δψσλ
ρσξίο ηαπηφρξνλα λα αληηπαιεχεη ηνλ θαπηηαιηζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη
ππεχζπλνο κεηαμχ άιισλ γη’ απηή ηε κεηαρείξηζε ησλ δψσλ. Σν κειινληηθφ θίλεκα
θαηά ηνλ Best πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζηηο θαηαθηήζεηο ηεο δεκνθξαηηθήο, ειεπζεξηαθήο
ζνζηαιηζηηθήο θαη αλαξρηθήο παξάδνζεο. Έηζη ζα έρεη ειπίδεο λα επηηχρεη ηελ νιηθή
απειεπζέξσζε αλζξψπσλ, κε αλζξψπηλσλ δψσλ θαη ηεο γεο (Best 2010).
Ζ ηξίηε ζεκαληηθφηεξε νηθναθηηβηζηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη αλαξρηθά
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηo Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο (Earth Liberation
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Front-ELF), ε νπνία είλαη κηα δηεζλήο νξγάλσζε πνπ εκθαλίζηεθε ην 1992 ζην
Μπξάηηνλ ηεο Αγγιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θίλεκα πνπ απιψλεη ηε δξάζε ηνπ ζε πάξα
πνιιέο ρψξεο. Σν Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο δηαπλέεηαη απφ ηηο ίδηεο
αξρέο πνπ πξέζβεπαλ νη νξγαλψζεηο Πξψηα ε Γε! (Earth First!) θαη ε απνθαινχκελε
σο «απζεληηθή ELF», δειαδή ε Environmental Life Force (πνπ μεθίλεζε ηε δξάζε
ηεο ην 1977). Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Μέησπν γηα ηελ
Απειεπζέξσζε ηεο Γεο είλαη ν βηνθεληξηζκφο. Ο βηνθεληξηζκφο είλαη ε θηινζνθηθή
ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην νηθνζχζηεκα έρεη απηαμία θαη θαλέλα κέξνο ηνπ, θαη
θπζηθά νχηε ν άλζξσπνο, δελ έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ ηα ππφινηπα κέξε ηνπ,
δειαδή ηα κε αλζξψπηλα δψα, ηα δέληξα, ηα βνπλά ή ηα νηθνζπζηήκαηα.
Οη άλζξσπνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ην Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο θαίλεηαη
λα εκπλεχζηεθαλ ηνλ ηξφπν δξάζεο αιιά θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Μεηψπνπ γηα
ηελ Απειεπζέξσζε ησλ Εψσλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα δνκή απνθεληξσκέλε,
ρσξίο θεληξηθή νξγάλσζε, ρσξίο ηεξαξρία θαη ρσξίο επίζεκνπο εθπξνζψπνπο.
Μάιηζηα απηέο νη δχν νξγαλψζεηο ζπλεξγάζηεθαλ ζε θάπνηεο απφ ηηο αθηηβηζηηθέο
ηνπο ελέξγεηεο.
Σν Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο επηηίζεηαη ελαληίνλ ζηφρσλ πνπ
εθκεηαιιεχνληαη θαη θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα δψα, αλζξψπηλα θαη κε.
Υξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηνπ ζακπνηάδ. Δηδηθφηεξα, ρηππάλε εηαηξίεο πνπ
αζρνινχληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα, κε απνςηιψζεηο, κε μπιείεο θιπ.
Σξεηο είλαη νη βαζηθέο αξρέο δξάζεο πνπ αθνινπζεί ην Μέησπν γηα ηελ
Απειεπζέξσζε ηεο Γεο:
1. Να πξνθαινχλ φζν κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δεκία ζε δνκέο θαη νξγαλψζεηο
πνπ θεξδνζθνπνχλ θαη αηζρξνθεξδνχλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο.
2. Να ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ γηα ηηο αγξηφηεηεο πνπ γίλνληαη εηο βάξνο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
3. Να παίξλνπλ φιεο ηηο πξνθπιάμεηο νχησο ψζηε λα κελ πξνθαινχλ
ηξαπκαηηζκνχο νχηε λα αθαηξνχλ αλζξψπηλεο δσέο (Pickering 2007).
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ην Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο, φπσο θαη ην
Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ησλ Εψσλ, επηηίζεηαη κφλν ελαληίνλ ππνδνκψλ θαη
δελ πξνθαιεί ζσκαηηθέο βιάβεο, θαη νη δχν νξγαλψζεηο ζεσξνχληαη κέγηζηνο
ηξνκνθξαηηθφο θίλδπλνο, κε ηηο αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. λα ηηο θαηαηάζζνπλ ζηηο πην
επηθίλδπλεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Σν FBI ππνινγίδεη φηη απφ ην 1996 κέρξη ην
2002 έιαβαλ ρψξα πεξηζζφηεξεο απφ 600 ελέξγεηεο πνπ απνδίδνληαη ζ’ απηέο ηηο δχν
νξγαλψζεηο θαη νη δεκηέο ππνινγίδνληαη ζηα 43 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μία απφ ηηο
πην εληππσζηαθέο επηζέζεηο ηνπ Μεηψπνπ γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γεο ήηαλ ε
ηαπηφρξνλε ππξπφιεζε 4 ηνπξηζηηθψλ ζέξεηξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηηο βφξεηεο ΖΠΑ
θαη ζηνλ Καλαδά ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 2008 (εθ ησλ νπνίσλ θάεθαλ νινζρεξψο νη 3),
πξνθαιψληαο δεκηέο εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Ζ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ηξηψλ νηθναθηηβηζηηθψλ νξγαλψζεσλ δελ έρεη λα επηδείμεη
θπζηθά θάπνηα ζπλεηζθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ηδεψλ, δείρλεη φκσο πψο νη νηθναλαξρηθέο
ηδέεο κπνξνχλ λα εκπλεχζνπλ ην νηθνινγηθφ θίλεκα θαη λα ην ελδπλακψζνπλ.
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Δπίινγνο: Ο νηθναλαξρηζκόο κπξνζηά ζηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ
αηώλα
ζν εληππσζηαθέο θαη αλ είλαη νη ελέξγεηεο ησλ νηθναθηηβηζηηθψλ νξγαλψζεσλ,
εηδηθά απηέο πνπ έρνπλ αλαθνξέο ζηνλ αλαξρηζκφ, δελ είλαη αξθεηέο γηα ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ππάξρνπζαο θνηλσλίαο νχηε γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο. Σαπηφρξνλα, φζν επθπείο, ζπζηεκαηηθέο, ξεαιηζηηθέο,
απειεπζεξσηηθέο θαη ζεηηθέο θη αλ είλαη νη νηθναλαξρηθέο ζεσξίεο, δελ ζα κπνξέζνπλ
πνηέ λα πινπνηεζνχλ αλ δελ γελλεζεί έλα θίλεκα ην νπνίν λα εκπλεπζηεί απ’ απηέο
ηηο ζεσξίεο θαη λα θαηαθέξεη λα επηθέξεη ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο γηα κηα
πξαγκαηηθή θνηλσληθν-πνιηηηθν-νηθνλνκηθή αιιαγή κε ειεπζεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά.
Δίλαη βέβαην πάλησο φηη δελ είλαη φιεο νη ζεσξίεο θαηάιιειεο γηα έλαλ θνηλσληθφ
κεηαζρεκαηηζκφ νχηε φιεο είλαη ξεαιηζηηθέο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
είλαη ε ζεσξία ηνπ πξσηνγνληζκνχ, ε νπνία κνηάδεη πην πνιχ κε κηα βεβηαζκέλε θαη
αθξαία αληίδξαζε ζηελ ιαίιαπα ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ, παξά κε κηα
ζπγθξνηεκέλε θαη ξεαιηζηηθή πξφηαζε γηα ην κέιινλ. Οη ππφινηπεο ζεσξίεο, δειαδή
ε θνηλσληθή νηθνινγία, ε απειεπζεξσηηθή νηθνινγία θαη ε απειεπζέξσζε ησλ δψσλ,
θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ, αθφκα θαη αλ νη ζεσξεηηθνί ηνπο δελ ζα
ζπκθσλνχζαλ κε έλαλ ηέηνην ζπκβηβαζκφ (Bookchin 1987). Οη ζεσξεηηθνί ηνπ
ζήκεξα θαη ηνπ κέιινληνο πξέπεη λα δνπιέςνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ ηδεψλ θαη ηεο ζπζρέηηζεο, νχησο ψζηε λα πξνθχςεη έλα
απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ην ειεπζεξηαθφ νηθνινγηθφ θίλεκα κε
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σα νξάκαηα ηνπ νηθναλαξρηζκνχ δελ κπνξνχλ λα
ζηεξίδνληαη ζε έλα παγησκέλν θαη ακεηάβιεην ζχζηεκα ηδεψλ. Γη’ απηφ αμίδεη λα
ζπκεζνχκε ηνλ Ράληαι Άκζηεξ πνπ πεξηέγξαςε ηελ νπηνπία σο
κηα δπλακηθή διαδικαζία θαη φρη κηα ζηαηηθή καηάζηαζη (…). Κεληξηθά
ζηνηρεία απηψλ ησλ (νπηνπηθψλ) επίπνλσλ πξνζπαζεηψλ είλαη κηα αξκνληθή
ζρέζε κε ηε θχζε θαη κηα αλνηρηή ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο θνηλφηεηαο· θνηλφο ηφπνο ζε φια ηα αλαξρν-νπηνπηθά εγρεηξήκαηα είλαη ε
αληίζηαζε ζηελ θνπιηνχξα ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο εμνπζίαο· θαη νη θνηλφηεηεο
πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη απηέο ηηο αξρέο αληηκεησπίδνληαη νξζψο σο πεηξάκαηα
πνπ βξίζθνληαη ελ εμειίμεη, θαη φρη ζαλ παγησκέλεο θαηαζηάζεηο (Amster
2009).

Αμίδεη ηέινο λα αλαθέξνπκε φηη, φζν παξεμεγεκέλε θαη δπζθεκηζκέλε θη αλ είλαη ε
ζεσξία ηνπ αλαξρηζκνχ, είλαη ίζσο ε κνλαδηθή ε νπνία δελ θαηάθεξε λα βξεη
εθαξκνγή θαη δελ πινπνηήζεθε. Απηφ ηελ θαζηζηά επάισηε ζηελ θαηεγνξία ηεο
νπηνπηθφηεηαο, απφ ηελ άιιε φκσο ηελ αζσψλεη ζην δηθαζηήξην ηεο ηζηνξίαο, αθνχ
θαλείο δελ κπνξεί λα ηεο πξνζάςεη φηη απέηπρε λα εθαξκφζεη φζα ππνζρφηαλ.
Αληηζέησο νη άιιεο ζεσξίεο πνιηηηθήο νηθνινγίαο παξνπζηάδνπλ δηάθνξα
πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε εδψ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο.
Αμίδεη κφλν λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά φηη ν νηθνκαξμηζκφο δελ κπνξεί λα
απαιιαγεί ηφζν απφ ηηο πξνκεζετθέο ηνπ εκκνλέο, ελψ ε ιεγφκελε «πξάζηλε
αλάπηπμε» πνπ επηθαινχληαη νη εθ δεμηψλ θσλέο θάζε άιιν παξά ιχζε κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ζηα νινέλα θαη εληεηλφκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σν πην
ραξαθηεξηζηηθφ
κάιηζηα
παξάδεηγκα
ηεο
απνηπρίαο
ηνπ
πξάζηλνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ είλαη ε επηθξάηεζε ηνπ εκπνξίνπ ξχπσλ, πνπ δηαησλίδεη ην
πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο (Tokar 2013).
ε θάζε πεξίπησζε, νη νηθνινγηθέο αλαξρηθέο ηδέεο, αθφκα θαη αλ δελ πηνζεηεζνχλ
ζε κηα απηνχζηα κνξθή (θάπνηαο απφ ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο) πξνο ηελ θαηεχζπλζε
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ελφο ειεπζεξηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο ξηδνζπαζηηθήο απάληεζεο ζηελ
πεξηβαιινληηθή θξίζε ή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο πεγέο θξηηηθήο ζηηο
πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζήκεξα.
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Πεπίληψη
Η θιηκαηηθή αιιαγή, νη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη πεξηνξηζκνχ, ε νηθνλνκία θαη ε
απαζρφιεζε, αδηακθηζβήηεηα αλαπηχζζνπλ κηα δπλακηθή αηηηψδε ζρέζε. Η
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε εξγαζία αλακέλεηαη λα δηαηαξαρηνχλ απφ ηηο
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη ζε δνκέο πνπ
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Σν παξφλ θείκελν επηρεηξεί λα
ζπλεηζθέξεη, ζθηαγξαθψληαο ηηο λνεκαηηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζην θαηλφκελν ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζήο ηεο κε ηελ απαζρφιεζε θαη
δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο ηαπηφρξνλεο ελίζρπζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο εξγαζίαο.
Λέξειρ κλειδιά: Κιηκαηηθή αιιαγή, απαζρφιεζε, αγνξά εξγαζίαο, πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο
Ππολογικά
χκθσλα κε ηελ 5ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Δηαθπβεξλεηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή, ε ηειεπηαία είλαη αδηακθηζβήηεηε, κε ηηο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα λα απνηεινχλ ηε
βαζηθφηεξε αηηία. Οη αιιαγέο παξαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ε
αηκφζθαηξα θαη σθεαλνί ζεξκαίλνληαη, ην εχξνο θαη ν φγθνο ησλ πάγσλ θαη ηνπ
ρηνληνχ κεηψλνληαη, ηα επίπεδα ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο αλεβαίλνπλ θαη ηα
κνληέια ηνπ θαηξνχ αιιάδνπλ (ETUI 2014:1). Οη παξαπάλσ αιιαγέο αλακέλεηαη, αλ
δελ ην θάλνπλ ήδε, λα επεξεάζνπλ ηηο δσέο εθαηνληάδσλ εθαηνκκχξησλ αλζξψπσλ
θαη λα επηβαξχλνπλ κε ηεξάζηην θφζηνο αηνκηθνχο, νηθνγελεηαθνχο θαη δεκφζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο.
Εάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ην νηθνλνκηθφ
θφζηνο γηα θάζε έηνο αδξάλεηαο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΕΠ (Stern
2007). Μάιηζηα νη πξνυπνινγηζκνί ησλ θησρψλ ρσξψλ αλακέλεηαη λα επηβαξπλζνχλ
πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηνπ εηήζηνπ ΑΕΠ ηνπο. ε έξεπλα ηνπο νη Dell et al,
επηζεκαίλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο δπζαλάινγεο επίδξαζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ γηα θάζε αχμεζε ελφο βαζκνχ °C αλακέλεηαη
επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα (Dell et al
2007). Ήδε νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο ζην
λφηην εκηζθαίξην πιήηηνληαο ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη επηδεηλψλνληαο ηα ήδε
επηβαξπκέλα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο.
Αλ θαη κέρξη ηψξα ε έξεπλα δηαπηζηψλεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηνπ
εχξνπο θαη ηνπ βάζνπο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ απαζρφιεζε θαη
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ζηηο αγνξέο εξγαζίαο (Εuropean Commission 2009, 2014, ETUI 2014), ε θιηκαηηθή
αιιαγή, νη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη πεξηνξηζκνχ, ε νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε,
αδηακθηζβήηεηα αλαπηχζζνπλ κηα δπλακηθή αηηηψδε ζρέζε. Η νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ε εξγαζία αλακέλεηαη λα δηαηαξαρηνχλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη ζε δνκέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, αζηηθά θέληξα θαη αγξνηηθέο
πεξηνρέο ηεινχλ ζε δηαξθή θαη κφληκν θίλδπλν απφ δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η ελέξγεηα, ην λεξφ, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ, ε γεσξγία, ν
ηνπξηζκφο θαη νη κεηαθνξέο απνηεινχλ ηνκείο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ
άκεζα. Οη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ εθπνκπήο ξχπσλ ή αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο. Καηαζθεπή
ππνδνκψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο επηηψζεηο ηνπ
θαηλνκέλνπ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε
αλαθχθισζε πξντφλησλ, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά. Ωζηφζν ε θιηκαηηθή
αιιαγή αλεμαξηήησο αλ είλαη ε θεληξηθή αηηία αλαηαξάμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
δελ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη κφλν θεξδηζκέλνπο αιιά θαη ρακέλνπο ζε ηνκείο φπσο
ηηο ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο, ζέηνληαο επί ηάπεηνο δεηήκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο
φπσο απηά ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ηεο
επαλαθαηάξηηζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο.
Σν παξφλ θείκελν ζα επηρεηξήζεη λα ζθηαγξαθήζεη ηηο λνεκαηηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα
ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηηο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ
απαζρφιεζε. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ηνπ θεηκέλνπ δελ πξφθεηηαη λα επεθηαζνχκε ζε
ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο, σζηφζν ζα επηρεηξεζεί λα αλαδεηρζεί ν πνιπδηάζηαηνο
ραξαθηήξαο ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα ππφ κειέηε πεδία.
Η κειέηε δνκείηαη ζε έμη ελφηεηεο: ηελ πξψηε επηρεηξείηαη ε λνεκαηηθή ζχλδεζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο κε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ
βάζεη ησλ νπνίσλ ην πξψην αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ην δεχηεξν. ηηο ηξεηο επφκελεο
ελφηεηεο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο πνπ αλακέλεηαη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη
πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηελ
απαζρφιεζε, ζηελ πέκπηε ζθηαγξαθείηαη ε άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο, νη αξλεηηθέο
εμσηεξηθφηεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ απαζρφιεζε θαη
ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί έλα ζψκα πξνηάζεσλ ηαπηφρξνλεο
ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ύνδεζη απαζχόληζηρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ
Αλ θαη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε αιιειέλδεηε ζρέζε, πεξηβάιινληνο, νηθνλνκίαο
θαη απαζρφιεζεο, σζηφζν ε ζρεηηθή έξεπλα δελ έρεη εκβαζχλεη αξθεηά. Η βαζηθή
δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ αδπλακία αθξηβνχο εθηίκεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκία, θαζψο νη ηειεπηαίεο ελδερνκέλσο λα
κελ επηθέξνπλ άκεζεο θαη νξαηέο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε ή νη ίδηεο αιιαγέο
δχλαηαη λα επεξξεάζνπλ κε δηαθνξεηηθφ πξφζεκν ηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο.
Η δηαδηθαζία πξνψζεζεο πξάζηλσλ επηινγψλ ζηελ νηθνλνκία δχλαηαη λα επηδξάζεη
πνηθηινηξφπσο ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο εζσηεξηθέο αγνξέο εξγαζίαο. Η θιηκαηηθή
αιιαγή θαη νη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ηεο είλαη πηζαλφ λα απνηειέζνπλ αηηίεο
ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο,
ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ θαηλφκελα δηάρπζεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία ηεο νηθνλνκίαο. Ο
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νηθνλνκίαο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε κεηαβνιέο ζηελ πνηφηεηα,
ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Σνκείο φπσο ν
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ελεξγεηαθφο ηνκέαο, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΕ), νη κεηαθνξέο, νη
θαηαζθεπέο, νη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθχθισζε, ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία,
ε δαζνθνκία θαη ε αιηεία, αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ άκεζα, ελψ αθνινπζνχλ ζε
δεχηεξν ρξφλν επηρεηξήζεηο πνπ εμαξηνχλ ηε βησζηκφηεηα ηνπο απφ ηηο εηαηξείεο ησλ
παξαπάλσ ηνκέσλ. Πεξηθέξεηεο πξνβιέπεηαη λα επεξεαζζνχλ είηε ζεηηθά κε ηε
δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο είηε αξλεηηθά κε ηελ απψιεηα ησλ ήδε
ππαξρνπζψλ. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ε αλαπφθεπθηε αιιαγή
δχλαηαη λα ιάβεη κνξθέο φπσο ηεο αλαδηάξζξσζεο, ηεο απφιπζεο, ηεο
επαλεθπαίδεπζεο θαη ηεο απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ. Οη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο
θαινχληαη πιένλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή
θαηά έλα βηψζηκν ηξφπν, φπνπ ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ε
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηίζεληαη ζε
ηζφηηκε βάζε σο πξνυπνζέζεηο θαη φξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (Κνχγηαο
2011).
Η δηαπίζησζε ηεο ηάζεο γηα πξάζηλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ε κειινληηθή αχμεζε ηεο
ζρεηηθή δήηεζήο ηνπο θαη ε δηπιή θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή πξφθιεζε
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Κνηλή Έθζεζή ηνπ Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ Εξγαζίαο
(ILO), ηεο Δηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο ησλ πλδηθαιηζηηθψλ Ελψζεσλ (ITUC), ηνπ
Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ Εξγνδνηψλ (IOE), θαη ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο
ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ (UNEP), (UNEP et al 2008). Η Έθζεζε επηζεκαίλεη ηελ
χπαξμε καο ηζρπξνχο δπλακηθήο πνπ αθνξά ηελ πξάζηλε απαζρφιεζε, θαζηζηψληαο
ηε δηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο σο παξάκεηξν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζην
κεηαζρεκαηηζκφ πξνο κηα πξάζηλε νηθνλνκία (UNEP et al 2008).
Οη κεηαβνιέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο απφ ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή θαη ηε ζηξνθή πξνο κηα νηθνλνκία κηθξφηεξεο θαηαλάισζεο άλζξαθα
κπνξνχλ λα επέιζνπλ κε ηέζζεξηο βαζηθνχο κεραληζκνχο:





Σεο ίδηαο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Σσλ πνιηηηθψλ πνπ πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο
Σσλ πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ησλ ξχπσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
Σσλ αιιαγψλ ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα

Οη κεραληζκνί απηνί δχλαηαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ απαζρφιεζε κε ηέζζεξηο
βαζηθνχο ηξφπνπο (UNEP et al 2008):





Δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο (γηα παξάδεηγκα θαηαζθεπή κεραληζκψλ
πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο γηα ηνλ ήδε ππάξρνληα
παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ)
Αληηθαηάζηαζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο (γηα παξάδεηγκα σο απνηέιεζκα ηεο
ζηξνθήο απφ ηνλ άλζξαθα ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ
αλαθχθισζε)
Απψιεηα απαζρφιεζεο ρσξίο άκεζε αληηθαηάζηαζε (γηα παξάδεηγκα
απαγφξεπζε παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο)
Μεηαζρεκαηηζκφο ήδε ππαξρνπζψλ ζέζεσλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ πξάζηλσλ
δεμηνηήησλ, πξνζφλησλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο
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Απαζχόληζη και κλιμαηική αλλαγή
Σα θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή φπσο νη μεξαζίεο, νη
πιεκκχξεο, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ βξνρνπηψζεσλ
νδεγνχλ ζε νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο (απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο, πφξσλ) ησλ νπνίσλ
ην απνηέιεζκα γίλεηαη άκεζα αηζζεηφ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο. ηε έθζεζε ηνπ
Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ Εξγαζίαο, ε επηζηηηζηηθή θαη ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα ησλ
πεξηνρψλ θαη ησλ ηνκέσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηε γεσξγία ζα πιεγεί άκεζα, κε
απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηακέλνπλ ή
ζρεηίδνληαη κε απηέο (ILO 2008).
ηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ δηακέλεη ην 47,9% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. ρεδφλ ην
97,1% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ δηακέλεη ζε ρψξεο ππναλάπηπθηεο ή ειάρηζηα
αλαπηπγκέλεο, ελψ νη πεξηνρέο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 70% ησλ ππφ αλάπηπμε
θησρψλ αλζξψπσλ. Η αξλεηηθή επίδξαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ιεηηνπξγεί
πνιιαπιαζηαζηηθά ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο απφ-επέλδπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
ππνβάζκηζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο γεο θαη πφξσλ πνπ ήδε πθίζηαληαη
ζηηο πεξηνρέο απηέο. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ αθνξνχλ
ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα, ηελ παξνρή λεξνχ. Η αιηεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλακέλεηαη λα πιεγνχλ άκεζα κε κείσζε ησλ πξνο αιίεπζε
πνζνηήησλ ςαξηψλ.
ηηο αζηηθέο πεξηνρέο νη βαζηθέο δηαζηάζεηο επίδξαζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
απαζρφιεζε εληνπίδνληαη ζε δηαηαξαρέο ζηηο ππνδνκέο, (δηαθνπέο ζηελ χδξεπζε, ηελ
ελέξγεηα, πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηελ πγεία θαη ηηο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο). Η νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο απμάλεη κε ηε ζεηξά ηεο ην εχξνο
ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηελ
χπαξμε αξλεηηθψλ πξννπηηθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Η θηψρεηα απνδπλακψλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο,
θαζηζηά πην επάισηνπο ηνπο πιεζπζκνχο, ππνλνκεχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
εληζρχεη ηελ αληζφηεηα θαη ηελ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα. Μεησκέλεο παξαγσγέο θαη
αλαηηκήζεηο ησλ ηξνθίκσλ δχλαηαη λα πιήμνπλ ην ήδε ηζρλφ εηζφδεκα,
δεκηνπξγψληαο λέεο παγίδεο θηψρεηαο (ETUI 2014).
Η επηζήκαλζε απηή θέξλεη ζην πξνζθήλην θαη ηε δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο (Bell
2004). Aλ θαη είλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί ζε πιήξε δηάζηαζε ε αηηηψδεο ζρέζε
ησλ δχν θαηλνκέλσλ ε αχμεζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ πιεκκπξψλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ζνδεηέο, ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο
ηεο ζάιαζζαο ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη νη πεξηνξηζκέλνη θπζηθνί πφξνη
νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο θαη εθηνπηζκνχο πιεζπζκψλ. Οη κεηαλαζηεχζεηο απηέο κε
ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ππεξζπγθέληξσζε ζε αζηηθά θέληξα,
δεκνγξαθηθέο εθξήμεηο θαη απμαλφκελεο πηέζεηο ζε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο (ΕTUI
2014:12).
Οη ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο αιηείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο , ησλ κεηαθνξψλ θαη
ησλ θαηαζθεπψλ αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ (ETUI 2014).
Οκνίσο νη
παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, νη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζε θνίηεο πνηακψλ ή
ρεηκάξξσλ θαη νη πεξηνρέο κε πςειφ πςφκεηξν.
ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηαπηζηψλνληαη:
ηελ Επξψπε, πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ, ε λφηηα Επξψπε, ε ιεθάλε ηεο
Μεζνγείνπ, θαη νη ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο γεσξγίαο, ηεο αιηείαο, ηεο δαζνθνκίαο,
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ηεο ελέξγεηαο-ππνδνκψλ θαη ησλ αζθαιεηψλ ηεινχλ ζε πιήξε ζπλάξηεζε κε ηηο
αιιαγέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα ηα επίπεδα
απαζρφιεζεο λα είλαη επάισηα εληείλνληαο παξάιιεια θαη ηελ εξγαζηαθή
αλαζθάιεηα (Εuropean CO2 mmission 2009). Ο αγξνηηθφο ηνκέαο αλ θαη ζπλεηζθέξεη
ην 2,6% ηνπ ελσζηαθνχ ΑΕΠ σζηφζν ζε απηφλ απαζρνιείηαη ην 5% ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ηεο Ε.Ε. Η θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
απαζρφιεζε ζηε γεσξγία. Καηά βάζε αλακέλεηαη λα πιεγεί ν αγξνηηθφο ηνκέαο ησλ
ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ, ελψ νη ρψξεο ηνπ βνξξά εθηηκάηαη φηη ελδερνκέλσο λα
σθειεζνχλ ήπηα κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ησλ λέσλ ζπφξσλ
πνπ ζα κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ (ETUC 2007). Οη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ
ηνπξηζκφ εθηηκνχλ φηη ζα επεξεαζηεί είηε απφ ηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ
αθνξνχλ ην ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ είηε απφ
ηε κείσζε ηεο δήηεζεο πξνο παξαζαιάζζηνπο ηφπνπο εμαηηίαο αχμεζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο. Ο ηνκέαο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν
θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζηα 263 δηο ην 2004 θαη απαζρνιεί ην 4% ηεο ζπλνιηθήο
απαζρφιεζεο ζηελ Ε.Ε (GHK 2009b). Είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν πίλαθαο πνπ
αθνινπζεί θαη απνηππψλεη ηα δπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Επξψπε (Πίλαθαο 1).
ηελ Αθξηθή ε θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή
κέζσ πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ πξνο άξδεπζε, κείσζεο ηεο θαιιηεξγήζηκεο
γεο θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο. Οη ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα πιεγνχλ φρη κφλν άκεζα αιιά θαη έκκεζα ζηε
βάζε ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηηο νηθνλνκίεο ηεο ππαίζξνπ απφ ην θαηλφκελν ηνπ
εθηνπηζκνχ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζε ηνκείο φπσο ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο
κεηαθνξψλ πξνο ηηο πφιεηο θαη ην κε αγξνηηθφ εκπφξην ην φπνην εμαξηάηαη φκσο απφ
ηα έζνδα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (κηθξά θαηαζηήκαηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο). Γηα
παξάδεηγκα, κηα αχμεζε κφιηο 2 βαζκψλ °C ζα θαηαζηήζεη πεξηνρέο ηεο Οπγθάληα
κε θαηάιιειεο πξνο παξαγσγή θαθέ, ηνκέαο πνπ απνηειεί βαζηθφ παγθφζκην
εμαγσγέα θαη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εξγνδφηεο (ILO 2007).
ηελ Αζία πεξίπνπ ην 60% ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εμαξηάηαη
απφ ηε γεσξγία θαη ην ππφινηπν απφ κηζζσηή εξγαζία ζηνλ ίδην ηνκέα. Αλαπφθεπθηα,
ε αχμεζε ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη είηε κε πιεκκχξεο είηε μεξαζίεο
αλακέλεηαη λα επηδξάζεη πεξηνξηζηηθά ζηα ελ ιφγσ εηζνδήκαηα (UNEP &
Sustainlabour 2008). Η πεξηθέξεηα ηεο Αζίαο αλακέλεηαη λα ππνζηεί ηδηαίηεξεο
δηαθπκάλζεηο ζηηο δηαηεζείζεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη κέζσ απηψλ λα πιεγνχλ πάλσ
απφ έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη κέρξη ην 2050 (UNEP 2007).
ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ε αχμεζε ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ (ηπθψλεο) αλακέλεηαη λα
πιήμεη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ
(Καξατβηθή). Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκία ηεο Γνπαηεκάιαο εμαξηάηαη άκεζα απφ
ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο κεηαθνξέο (ζπλνιηθά αληηπξνζσπεχεη ην 7,2% ηνπ ΑΕΠ (2007)
θαη ζρεδφλ 257.000 ζέζεηο εξγαζίαο (6,3% ηεο απαζρφιεζεο, 2007) (UNEP &
Sustainlabour 2008) κε απνηέιεζκα νη ζέζεηο απηέο λα βξίζθνληαη ζε άκεζν θίλδπλν.
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Πίλαθαο 1. Δπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Επξψπε
Geographical
location

Main climatic
drivers

Expected potential
effects on economic
activity and
employment

Level of
Confidence

Remark

Mid- and high
latitude regions

Rising
temperature, High
atmospheric CO2
Concentration

Positive impact on
agricultural productivity.
Positive impact on
employment Overall

Mediumhigh

The warming level
must remain
moderate. The
increased in
productivity could be
hindered by other
limiting factors
(water, nutrients,
etc). High
uncertainty about the
fertilisation effect
due to high CO2.

Southern
Europe,
Mediterranean
region

Rising
temperature,
droughts

Negative impact on
agricultural productivity.
Negative impact on
employment at local
level.

Medium

Southern Europe

Rising
temperature

Negative impact on
livestock productivity.
Negative impact on
employment at local
level.

Low

Mediterranean
regions

Higher fire risk
due to rising
temperature,
droughts

Negative impact on
forestry productivity.
Negative impact on
employment at local
level.

Medium

General

Increase in
frequency and
intensity of
Extreme weather

Negative impact on
agricultural and forestry
productivity. Negative
impact on employment.

Medium-low

Events
Fisheries
Communities
(Iceland, Baltic
Sea, Spanish and
Portuguese coast
Notably)

Changes in Sea
surface,
temperature, wind
regime, water
runoff, ice melt,
or marine currents

Negative impact on
fisheries productivity.
Negative impact on
employment, possibly
significant at local level.

Low

Nordic regions,
eastern Europe

Rising
temperature,
changes in
precipitations

Positive impact on
tourism demand.
Positive impact on
employment.

Medium

Mediterranean

Rising

Negative impact on

Medium
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Heat stress could
cause physiological
changes.

regions, coastal
resorts

temperature,
changes in
precipitations, sea
level rise

tourism demand during
summer. Possible
negative impact on
employment during
summer.

Mediterranean
regions, coastal
resorts

Rising
temperature in
summer

Negative impact on
tourism demand in
summer, but positive
impact in spring and
autumn. Possible
positive qualitative
impact on employment
in the sector with more
stable conditions through
longer contract periods.

Medium-low

Low altitude
Mountain resorts

Rising
temperature,
changes in
precipitation

Negative impact on
winter tourism activities.
Negative impact on
seasonal Employment.

Mediumhigh

High altitude
Mountain resort

Rising
temperature,
changes in
precipitations

Possible positive impact
on snow related
activities. Positive
impact on seasonal
Employment.

Medium

Benefiting from a
redistribution effect
due to the loss of
attractiveness of low
altitude resorts.
Πεγή: ΕTUC (2007)

Απαζχόληζη και πεπιβαλλονηικέρ πολιηικέρ
Δξαζηηθφηεξνο κεραληζκφο πξφθιεζεο κεηαβνιψλ πεξηζζφηεξν αθφκε θαη απφ ην
ίδην ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (GHK 2009a:3) είλαη νη πνιηηηθέο θαη ηα
εξγαιεία πνιηηηθήο πνπ πηνζεηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο
πξνθιήζεηο. Πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηε κείσζε ησλ
ξχπσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΕ, ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο
πξάζηλεο δηάζηαζεο ζε δξάζεηο γηα ηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη ηελ απαζρφιεζε
(European Commission 2013b, OECD 2008, ETUC 2007). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο
έκκεζνπ ραξαθηήξα αθνχ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηα ζρεηηθά θφζηε παξαγσγήο, ζηε
δήηεζε πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ θαη ζηελ αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (ETUC 2007), ε επίδξαζε ησλ ελ ιφγσ
εξγαιείσλ θαη πνιηηηθψλ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο δεδνκέλνπ ηνπ εχξνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ζπκκφξθσζεο ζε απηέο. Οη
πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο δχλαηαη αθελφο λα πεξηνξίζνπλ ηηο
απψιεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα, φπσο κε ηε δηαθνξνπνίεζε
θαιιηεξγεηψλ πνπ αλζίζηαληαη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη αθεηέξνπ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάλνημε λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο
δηαθνξνπνίεζεο, δειαδή ηεο ελίζρπζεο ηνκέσλ πνπ δελ πιήηηνληαη άκεζα απφ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή (πέξαζκα απφ ηε γεσξγία ή ηνλ ηνπξηζκφ ζε άιιεο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο). πλαθήο κε ηα παξαπάλσ θαη ε ζέζε ηεο Δηεζλνχο Οξγάλσζεο
Εξγαζίαο, βάζεη ηεο νπνίαο ε θιηκαηηθή αιιαγή πιήηηεη πιεζπζκνχο πνπ είλαη
εθηεζεηκέλνη ζηε θηψρεηα θαη νη πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο δχλαηαη λα δηαλνίμνπλ
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«ελάξεηνπο» θχθινπο απαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ κε
ηε ζεηξά ηνπο, ζα εληζρχνπλ εηζνδήκαηα, απμάλνπλ ηνλ παξαγφκελν πινχην θαη
κεηψλνπλ ηνλ επάισην ραξαθηήξα ησλ πιεζπζκψλ (UNEP & Sustainlabour 2008).
ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ
ζηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ θξαγκάησλ γηα πιεκκχξεο θαη άιισλ κέζσλ πξνζηαζίαο θαη
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λέεο επθαηξίεο
εληνπίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο πγηεηλήο θαη παξνρήο θαζαξνχ λεξνχ (European
Commision 2014).
ε θάζε πεξίπησζε φκσο απηέο νη πξνζαξκνγέο δελ είλαη ειεχζεξεο πξνβιεκάησλ.
Γηα παξάδεηγκα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θεληξηθφ ξφιν θαηέρεη ε αλακέηξεζε κε ην
πξφβιεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζέζεσλ έληαζεο εξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο
αιιαγήο θαιιηεξγεηψλ. Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαη ην ζπφξν θαιιηέξγεηαο δχλαηαη λα
επηθέξνπλ αιιαγέο ηφζν ζηελ απαζρφιεζε φζν θαη ζην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ
απηή. ην Μπαγθιαληέο αληηθαηάζηαζε θαιιηεξγεηψλ ξπδηνχ κε κάλγθν αλ θαη είλαη
ζπκθέξνπζα σο άπνςε πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο θαη απφδνζεο, νη πξννπηηθέο
απαζρφιεζεο είλαη ζρεηηθά αξλεηηθέο γηα ην έλα ηξίην ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ
εμαξηνχλ ην εηζφδεκά ηνπο απφ αγξνηηθέο εξγαζίεο (UNEP & Sustainlabour 2008).
Πψο ζα πξάμνπλ νη θπβεξλήζεηο; Θα πξνρσξήζνπλ ζε αληηθαηάζηαζε θαιιηεξγεηψλ;
Θα εθπνλήζνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο
απαζρνινχκελνπο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο; Πεξίπησζε πνπ εγείξεη ηηο δπζθνιίεο πνπ
θαινχληαη νη ζρεδηαζηέο πνιηηηθέο λα αληηκεησπίζνπλ. πζηήκαηα θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο, ζρέδηα επαλαθαηάξηηζεο, πιάλα νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο
απνηεινχλ βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κε ππξήλαο ηνπο
ζεζκνχο ησλ εζληθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, ην εχξνο θαη ηε δπλακηθή ηνπο (OECD
2012).
Απαζχόληζη και πολιηικέρ μείωζηρ πύπων
Αλακθίβνια νη πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη ζεκαληηθέο
αιιά νχηε πεξηνξίδνπλ νχηε αληηζηξέθνπλ ηελ παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε. Κεληξηθή
ηδέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ε απνζχλδεζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ αχμεζε εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η
απνζχλδεζε απηή απαηηεί νηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν
παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Αλαπφθεπθηα νη αιιαγέο απηέο
φρη κφλν θαζηζηνχλ ηηο πνιηηηθέο ηεο πξνζαξκνγήο βηψζηκεο (UNEP & Sustainlabour
2008) αιιά δχλαηαη αθελφο λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληψλ
θαη ελδερνκέλσο λα απεηιήζνπλ ηελ χπαξμε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε λένπο ή ππάξρνληεο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
(ETUI 2014).
Τπφ απηά ηα δεδνκέλα εξγαδφκελνη θαη εξγαηηθά ζσκαηεία νθείινπλ λα θαηαιάβνπλ
ηε ινγηθή πνπ δηέπεη ηηο παξαπάλσ αιιαγέο φρη κε ηελ πξννπηηθή ηεο ηπθιήο
αληίδξαζεο, αιιά ηεο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο ψζηε νη επάισηνη εξγαδφκελνη λα
πξνεηνηκαζηνχλ θαιχηεξα θαη λα κελ νδεγεζνχλ ζην πεξηζψξην. Παξάιιεια νη
θνξείο δεκφζηαο πνιηηηθήο νθείινπλ λα ζρεδηάζνπλ κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
φπνπ ε απαζρφιεζε θαη ηα εηζνδήκαηα αλακέλεηαη λα πιεγνχλ.
Ο ελεξγεηαθφο ηνκέαο απνηειεί ην κεγαιχηεξν ξππαληή. Σν 2010 ην 35% ηνπ
ζπλφινπ ησλ ξχπσλ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Ππξήλα ησλ αιιαγψλ
απνηεινχλ ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε

123

ζπκπεξηθνξηθή πξνηίκεζε ζε θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο (ETUI 2014:13). Η
δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΕ φπσο ε ειηαθή, ε αηνιηθή θαη ε γεσζεξκηθή κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληαζεο εξγαζίαο πνπ δηαζέηνπλ δχλαηαη λα ζπλεηζθέξνπλ
ζεηηθά ζηελ απαζρφιεζε. ε κεγάιν βαζκφ ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζα εμαξηεζεί απφ
ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο θαιά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηθαλνχ
λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο δχλαηαη λα επηθέξεη πεξίπνπ
400.000- 500.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2020 κε πξννπηηθή απηέο λα
απμεζνχλ ζε 710.000 ην 2030 κφλν ζηε Γεξκαλία, φηαλ ν ηνκέαο ην 2008 αξηζκνχζε
κφλν 170.000 (UNEP & Sustainlabour 2008). Ήδε ε Επξσπατθή Επηηξνπή
επηζεκαίλεη φηη ν θιάδνο ησλ ΑΠΕ κπνξεί λα απμήζεη ην κεξίδην απαζρφιεζεο απφ
ηα 19% ην 2010 ζην 32% ην 2020, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 3 εθαηνκκχξηα
εξγαδφκελνπο (European Commission 2014:88).
ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, εθηηκάηαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ ζεκαληηθέο δέζκεο
παξεκβάζεσλ πνιηηηθήο θαη θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζε πεδία φπσο απηά ησλ
δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ησλ «θαζαξψλ» νρεκάησλ, ηεο ελζάξξπλζεο «θαζαξψλ»
κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
(ETUI 2014).
ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ηα λέα ελεξγεηαθφ πξφηππα αλακέλεηαη λα δψζνπλ
ζέζεηο απαζρφιεζεο. Τπνινγίδεηαη φηη ηα κέηξα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηηο
θαηαζθεπέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κέρξη
θαη 60% θαη λα δεκηνξγήζνπλ 0,7 κε 35 έηε εξγαζίαο αλά 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα
δαπάλεο (επίπεδα 2010) (ETUI 2014:15). ηελ Επξψπε ε ζπληήξεζε θαη ε
θαηαζθεπή ππνδνκψλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο
Επξψπε 2020 θαη ζηνπο ζηφρνπο απνδνηηθφηεηαο πφξσλ γηα ην 2050 αλακέλεηαη λα
δψζνπλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ εηδηθεπκέλσλ
θαη αλεηδίθεπησλ. Μφλν ζηνλ ηνκέα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαθαηλίζεσλ αλακέλεηαη λα
δεκηνπξγεζνχλ 280.000-450.000 ζέζεηο απαζρφιεζεο. Εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2020 ε
Οδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ην 0,18% ηεο
απαζρφιεζεο (European Commission 2014:88-89).
Δίναι όλα θεηικά;
Είλαη φκσο πάληα ζεηηθφ ην ηζνδχγην ηεο απαζρφιεζεο; Η πεξηβαιινληηθή κεηάβαζε
ζπλεπάγεηαη θαη απψιεηα ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ησλ ήδε
πθηζηάκελσλ. Γηα παξάδεηγκα ε ζηξνθή πξνο ηηο θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο
αλακέλεηαη λα πιήμεη ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο φπσο απηέο ηνπ ράιπβα θαη ηνπ
ζηδήξνπ θαηά 50.000 ζέζεηο εξγαζίαο, ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηνπ ηνκέα εμφξπμεο
θαπζίκσλ (ETUC et al 2007, ETUI 2014). Αλ θαη ε Επξσπατθή Επηηξνπή επηζεκαίλεη
φηη ην ηζνδχγην ζα είλαη ζεηηθφ (European Commission 2014: 88), σζηφζν ζε αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε (ETUI 2014:15) θαη αλ ιάβνπκε
ππφςε καο ηηο αδπλακίεο ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο (European Commission 2009) ην
κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο πνιιαπιαζηάδεηαη.
Οη πεξηθέξεηεο πξνβιέπεηαη λα επεξεαζζνχλ δηαθνξεηηθά. Πεξηνρέο πνπ ε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή κέζσ ελεξγνβφξσλ
ηερληθψλ θαη πεξηνρέο φπνπ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πξνβιέπεηαη λα επηδεηλσζνχλ
(άλνδνο ζεξκνθξαζίαο) αλακέλεηαη λα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν. Οη αιιαγέο πξφθεηηαη
λα επεξεάζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο αλεηδίθεπηνπο ή ρακειήο εμεηδίθεπζεο
εξγαδφκελνπο, θαηάζηαζε πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε θαη ηε ζπνπδαηφηεηα γηα δηαξθή
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θαηάξηηζε (European Commission 2009, Frankhauser et al 2008). Οη πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο εθηηκάηαη φηη ζα απμήζνπλ ηε δήηεζε γηα πςειά θαηαξηηζκέλνπο
εξγαδφκελνπο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (Εuropean
Commission 2009, UNEP 2008, ETUC et al 2007), ελψ ζα κεηψζνπλ ηε δήηεζε γηα
αλεηδίθεπηνπο ή ρακειήο θαηάξηηζεο εξγαδφκελνπο. Οη ηειεπηαίνη αλακέλεηαη
κεζνπξφζεζκα λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ σξίκαλζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ππφ ηελ αίξεζε φηη ζα ιάβνπλ επαξθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε
(European Commission 2009).
Η δηαθνξνπνίεζε θαη ε ελδνηνκεαθή θηλεηηθφηεηα απνηεινχλ κηα αθφκε ζπληζηψζα
πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ελζσκαηψλεη ηελ αλάγθε γηα θαηάξηηζε. Η
Επξσπατθή Επηηξνπή εθηηκά φηη ε ελδνηνκεαθή θηλεηηθφηεηα ζα είλαη κεγάιε,
ζπλεπαγφκελε ζεηηθά νθέιε ζην βαζκφ πνπ αθελφο ηα θφζηε επαλεθπαίδεπζεο ζα
είλαη κηθξφηεξα θαη αθεηέξνπ είλαη επθνιφηεξε ε κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ
θιάδνπ πάξα εθηφο απηνχ (European Commission 2009). Ωζηφζν ε απμεκέλε δήηεζε
γηα ηηο λέεο δεμηφηεηεο αλαδεηθλχεη θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, ηεο δηα βίνπ θαηάξηηζεο σο βαζηθψλ ζπληζησζψλ ησλ πνιηηηθψλ
απαζρφιεζεο,
Η αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ θαηνίθσλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη κε ηε ζεηξά ηεο ηηο αγνξέο εξγαζίαο ησλ ππφ αλάπηπμε
ρσξψλ. ε έξεπλα ηνπ Επξσβαξφκεηξνπ ην 2009, ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή σο ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο,
ελψ ζπλνιηθφηεξα ε δξακαηηθή αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ηξία
ζνβαξφηεξα παγθφζκηα πξνβιήκαηα (Eurobarometer 2009a). Οθηψ ζηνπο δέθα
Επξσπαίνπο πνιίηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ φηαλ
απνθαζίδνπλ γηα ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ, ε πιεηνςεθία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ
ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο επηινγέο θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο θαη ηελ
νηθνινγηθή ζήκαλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ελψ ζα έβξηζθε αληαπφθξηζε
έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα επηβξάβεπε ηα νηθνινγηθά πξντφληα θαη ζα
«ηηκσξνχζε» απηά πνπ είλαη ιηγφηεξα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (Εurobarometer
2009b). Η ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ππεξεζίεο θαη αγαζά θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ αλακθίβνια επηηαρχλεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο. Αχμεζε ηεο
δήηεζεο γηα ηα «θηιηθά» πξντφληα θαη κείσζε γηα ηα ιηγφηεξν «θηιηθά» ζε
ζπλδπαζκφ κε απαίηεζε γηα ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα, κεηαθξάδεηαη ζε
δηεχξπλζε ή ζπξξίθλσζε νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη βηνκεραληψλ, δήηεζε λέσλ
πξάζηλσλ δεμηνηήησλ θαη αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ
νηθνινγηθή παξαγσγή πξντφλησλ.
Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηα δεηήκαηα ηεο
επαλαθαηάξηηζεο, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηνπ επαξθνχο ζπζηήκαηνο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απεηινχληαη θαη ηα θξάηε θαη ηα
εξγαηηθά ζσκαηεία ζε ζέζεηο ζρεδηαζκνχ ηθαλψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ. Ήδε
ζε επίπεδν εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ ε Δηεζλήο Έλσζε Εξγαηηθψλ σκαηείσλ
(International Trade Union Association-ITUC) εθπφλεζε θαη πηνζέηεζε ην 2010 ην
πιαίζην «Δίθαηεο Μεηάβαζεο (Just Transition), ην νπνίν απνηειεί κία νινθιεξσκέλε
δέζκε πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε
ηνλ επάισην ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, ηηο επηπηψζεηο
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα,
ηνπο θηλδχλνπο εξγαζηαθήο απψιεηαο, θηλδχλνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε ηνκεαθφ,
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν (ITUC 2010). Αλάκεζα ζε άιια πξνθξίλεη :
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Επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο θαη ηνκείο ρακειήο εθπνκπήο ξχπσλ θαη εληάζεσο
εξγαζίαο ηθαλέο λα παξάγνπλ ελαιιαθηηθέο εξγαζηαθέο πξννπηηθέο ζηνπο
«ρακέλνπο» ησλ ελεξγνβφξσλ ηνκέσλ.
Έγθαηξε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ απαζρφιεζε απφ ηελ πηνζέηεζε
πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ήδε ηα
εξεπλεηηθά θελά γηα ηηο δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζε πεξηθέξεηεο, δεμηφηεηεο,
πνηφηεηα ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαηαλνκήο απαζρφιεζεο αλάκεζα ζηα
δχν θχια έρνπλ επηζεκαλζεί.
Κνηλσληθφ δηάινγν θαη δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Ελδεηθηηθή ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν είλαη ε
Πξσηνβνπιία γηα ηελ Πξάζηλε Απαζρφιεζε (Green Jobs Initiative) απφ ηνπο
UNEP, ILO, ITUC, IOE, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο
αλαγθαίεο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ (UNEP et al 2008, ILO 2008).
ε ελσζηαθφ επίπεδν, νη θνηλσληθνί εηαίξνη ήδε απφ ην 2009 εξγάδνληαη πάλσ
ζηε ζεκαηηθή ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο
επθαηξίεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο (European
Commission 2009).
Κνηλσληθή πξνζηαζία
ρέδηα ηνπηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο
Καηάξηηζε θαη απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ.

Βιώζιμη απαζχόληζη ζε ένα βιώζιμο πεπιβάλλον
ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο γηα βηψζηκε απαζρφιεζε ελ φςεη
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ηνπ θεηκέλνπ δελ πξφθεηηαη λα
επεθηαζνχκε αθνχ ε θάζε πξφηαζε κπνξεί λα απνηειέζεη ππξήλα εθηεηακέλεο
αξζξνγξαθίαο. ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο λα ζπκβάιιεη γφληκα ζηελ επξεία
ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο ζε κηα πεξίνδν πνπ βάιιεηαη, αθνχ ην
πέξαζκα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο έρεη αθήζεη πίζσ ηνπ ζπλνιηθά 202 εθαηνκκχξηα
αλέξγνπο δηεπξχλνληαο ην ράζκα θαηά 62 εθαηνκκχξηα, κε ηηο κειινληηθέο πξνβνιέο
αλ ζπλερηζηνχλ νη ππάξρνπζεο ηάζεηο λα θάλνπλ ιφγν γηα 215 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο
ην 2018 (ILO 2014).
 πκθσλία γηα ζηαζεξή πνζφηεηα CO2 αλά ηφλν πξντφληνο. Ελδερνκέλσο ε
λέα ζπκθσλία γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί ην 2015 θαη
ζα αληηθαηαζηήζεη απφ ην 2020 ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, λα απνηειέζεη κηα
ρξπζή επθαηξία ε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα λα απνθηήζεη ζεζκηθή θαη
δεζκεπηηθή ππφζηαζε. Όζν κηα ηέηνηα ζπκθσλία θαζπζηεξεί, νη ελεξγνβφξεο
βηνκεραλίεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο επηιέγνπλ λα
κεηαθηλνχληαη ζε ππφ αλάπηπμε ρψξεο πνπ έρνπλ ρακειφηεξα πξφηππα, κε
απνηέιεζκα αθελφο λα ζπλερίδεηαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα
ππνβαζκίδεηαη ηδηαηηέξσο ην πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ πνπ ηηο θηινμελνχλ θαη
αθεηέξνπ λα πιήηηεηαη ε απαζρφιεζε, αθνχ θιείλνπλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο
επηιέγνληαο ηε κε επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε έξεπλα.
 Αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο κε ππξήλα ηελ επαλαθαηεχζπλζε
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο πην απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ
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πφξσλ θαη ιηγφηεξν επηβαξπληηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. Η νηθνλνκηθή θξίζε
θαηέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη γφληκν έδαθνο γηα ηελ
εηζαγσγή θαηαλαισηηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξνηχπσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηε
βηνκεραλία ζε βηψζηκε θαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηε νδφ. Αλ θαη ζηελ
Κνπεγράγε ην 2009 ε πεξηβαιινληηθή realpolitik έθαλε αηζζεηή ηελ
παξνπζία ηεο, ε γξήγνξε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε δελ αθήλεη πεξηζψξηα
αδξάλεηαο θαη θαηξνζθνπηζκνχ. Οη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο πξέπεη ζχληνκα
λα θαηαιήμνπλ ζε δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ λνκνηειεηαθά
ζε αιιαγέο ζην επίπεδν θαηεχζπλζεο ησλ επελδχζεσλ ε επξσπατθφ επίπεδν
ε δέζκεπζε γηα πινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο
Επξψπε 2020 έρεη ήδε νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη
επελδχζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηεζλή παξνπζία ησλ
επξσπατθψλ εηαηξεηψλ.
ε επξσπατθφ-ελσζηαθφ επίπεδν:






Άκεζε ζχληαμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ
ηε κεηάβαζε πξνο ηελ πξάζηλε απαζρφιεζε, κε ππξήλα ηελ αλαβάζκηζε ησλ
δεμηνηήησλ. ε κειέηε ηνπ ην CEDEFOP πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αμία ζηηο
πξσηνγελείο δηακπεξείο δεμηφηεηεο γενικέρ (generic skills) θαη ππάζινερ (green
generic skills) πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο πξάζηλεο δεμηφηεηεο θαη
αθνξνχλ γεληθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλία, επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλάιπζε
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ζπληνληζκφο) θαη πεξηβαιινληηθέο (ελεξγεηαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα, πεξηβαιινληηθή αλάιπζε ζπλεπεηψλ) πνπ ζπληεινχλ
ζηελ επηηπρεκέλε εθηέιεζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ. Καηά ην CEDEFOP ε
πξάζηλε νηθνλνκία ζπληειεί ζηελ αλάδπζε ελφο ππνδείγκαηνο δεμηνηήησλ,
φπνπ ν ζπλδπαζκφο πξσηνγελψλ δηακπεξψλ δεμηνηήησλ πξάζηλσλ θαη
γεληθψλ θαη ε αλαβάζκηζε εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ είλαη ν πην
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε ζηξνθή ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία (CEDEFOP
2010). Σα εηδηθά απηά πξνγξάκκαηα δχλαηαη λα ζρεδηαζηνχλ ζηε βάζε ηνπ
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηδηαίηεξα
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ απεηινχληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ εηδηθέο δξάζεηο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ
θαη ηνπ Επξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.
Η ζηξνθή πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειήο θαηαλάισζεο άλζξαθα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία. Απηφ πξνυπνζέηεη
επελδχζεηο ζηελ έξεπλα, ζηηο ππνδνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε
ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ζηα ζηνηρεία πνπ
ζπγθξνηνχλ ηελ νηθνλνκία-θνηλσλία ηεο γλψζεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αλ
θαη ην αξρηθφ θφζηνο θαληάδεη κεγάιν, νη επελδχζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ
καθξνπξφζεζκα νδεγνχλ ζε πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο ιφγσ ηεο σξίκαλζεο
ησλ ηερλνινγηψλ ελψ επεηδή απνηεινχλ κέξνο ηνπ κε εξγαηηθνχ θφζηνπο
απνηξέπνπλ λέεο πνιηηηθέο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. Δπλεηηθφ ππξήλα
ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε Επξσπατθή Σξάπεδα
Επελδχζεσλ.
Άκεζε δηφξζσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ εκθαλίζηεθαλ ζην Έπξσπατθφ χζηεκα
Εκπνξίαο Δηθαησκάησλ Εθπνκπψλ Ρχπσλ, φπσο ην κεγάιν εχξνο ηηκψλ ησλ
δηθαησκάησλ πνπ νδεγεί ζε αζηάζεηα κε ηε ζέζπηζε νξίνπ (price floor), ηε
δεκνπξάηεζε κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ (ήδε είλαη ζην 40%, απφ
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ην 2013), ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηθαησκάησλ αθνχ ήδε ε θξίζε
έρεη πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ηα αδηάζεηα δηθαηψκαηα νδεγνχλ ζε
αζηάζεηα ηηκψλ θαη ηε ζηαδηαθή αιιά απνηειεζκαηηθή δηεχξπλζε ησλ ηνκέσλ
πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα, ελψ γηα απηνχο πνπ εμαθνινπζνχλ θαη είλαη
εθηφο ε ζέζπηζε ελφο επξσπατθνχ θφξνπ άλζξαθα ζα ήηαλ κηα ιχζε
πξνηηκεηέα. Σν ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ νδεγεί ζε θαηλνηνκίεο πνπ κε
ηε ζεηξά ηνπο κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη ζπληεινχλ ζηνλ πξάζηλν ζηφρν ηεο
αλάπηπμεο.
Δπιλογικέρ παπαηηπήζειρ
Η θιηκαηηθή αιιαγή είλαη παξνχζα θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο δσέο
δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηε δνκή θαη ην κέιινλ πνιιψλ εζληθψλ
νηθνλνκηψλ. Η έγθαηξε θαη ζσζηή πξνεηνηκαζία ζα απνηειέζνπλ θαηαιχηε γηα ηελ
επηηπρή κεηάβαζε ζε κηα επνρή πνπ ε εθδήισζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζα
απνηειεί ηνλ θαλφλα παξά ηελ εμαίξεζε. Αλ κέρξη ζήκεξα ν άλζξσπνο κε ηελ
αθφξεζηε δίςα ηνπ γηα επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαηάξαμε ηελ επαίζζεηε
ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξφθιεζε θαη ε επθαηξία λα απνθαηαζηήζεη ιάζε
ηνπ παξειζφληνο θαη λα αλαδείμεη έλα λέν βηψζηκν νηθνλνκηθφ πξφηππν αλάπηπμεο
ζην νπνίν ε θχζε δελ ζα απνηειεί αληίπαιν αιιά ζπλεξγάηε γηα δεκηνπξγία θαη
πξννπηηθή βξίζθεηαη εδψ. Η παξαπάλσ παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη
θεληξηθφ ππξήλα ζθέςεο ησλ ζρεδηαζηψλ πνιηηηθήο, εηδάιισο ηα παγθφζκηα
πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο, ηνπ επηζηηηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ιφγσ
θιηκαηηθήο αιιαγήο αλακέλεηαη λα επηδεηλσζνχλ θαη λα πξνζηεζνχλ ζηε βίαηε
αληίδξαζε ηεο θχζεο ζηε βάλαπζε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε. Θα πξέπεη λα γίλεη
αληηιεπηφ φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα γίλεη έλα ζπλεξγαηηθφ παίγλην
πςειψλ θεξδψλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φρη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, αξθεί
ν άλζξσπνο λα γίλεη ν ίδηνο ε αιιαγή θαη λα αληηιεθζεί ην πεπεξαζκέλν ησλ πφξσλ.
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Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ:
ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΓΔΩΡΓΙΑ
πςπίδυν Κοςηπούμπαρ και Υπήζηορ Γαμαλάρ

Πεπίλητη
Ζ κνξθή άζθεζεο ηεο γεσξγίαο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
εηδηθά κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ παξαγσγή αγξνηηθψλ
πξντφλησλ απμήζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ιφγσ ηεο ζεακαηηθήο βειηίσζεο θπηψλ
θαη δψσλ, ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθκεράληζεο ηεο παξαγσγήο, ηεο
εληαηηθήο ρξήζεο ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ ζηε ζξέςε θαη ηε θπηνπξνζηαζία, θαη ηεο
ηάζεο γηα απφιπηε εμεηδίθεπζε πνπ απμάλεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο θαη κεηψλεη ηα
θφζηε. Αλ θαη νη αιιαγέο απηέο είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα πεξηνξίδνληαο πνιινχο
απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο, πξνθάιεζαλ
ζπγρξφλσο πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, σο ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζπληζηά κηα
εληειψο δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξαπάλσ ζχγθξνπζεο, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φρη κφλν
δελ βξίζθνληαη ζε ζρέζε αληαγσληζηηθή, αιιά απνηεινχλ ε κηα πξνυπφζεζε ηεο
άιιεο. ε απηφ ην πιαίζην πξνηάζεθε σο κνριφο βηψζηκεο αλάπηπμεο ε αεηθνξηθή
γεσξγία (π.ρ. ε βηνινγηθή θαη ε νινθιεξσκέλε γεσξγία), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε
αγξνρεκηθψλ θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εθηφο γεσξγίαο εηζξνψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο
αεηθνξηθήο γεσξγίαο απνηειεί δήηεκα πνιηηηθήο επηινγήο επηζπκεηψλ ζηφρσλ πνπ
πξέπεη λα πξνθξηζνχλ βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. ηνρεπκέλα κέηξα κηαο πνιηηηθήο
γηα ηελ πξνψζεζε δηαθφξσλ κνξθψλ αεηθνξηθήο γεσξγίαο ζα κπνξνχζαλ λα
εζηηάζνπλ: α) ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο
παξαγσγνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο αεηθνξηθήο γεσξγίαο, β) ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο απφ νηθνλνκηθά βηψζηκεο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο, γ) ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
αεηθνξηθήο γεσξγίαο (θαη ηδίσο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο βηνινγηθήο δηαρείξηζεο),
ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, δ) ζηηο
εληζρχζεηο ησλ παξαγσγψλ σο κέζν αληακνηβήο γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηέινο ε) ζηελ εκπνξία πξντφλησλ
αεηθνξηθήο γεσξγίαο θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
Λέξειρ κλειδιά: Βηνινγηθή γεσξγία, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο,
εθπαίδεπζε παξαγσγψλ, ελεκέξσζε θαηαλαισηή, εληζρχζεηο, επηζηεκνληθή ζηήξημε
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Διζαγυγή
Ζ γεσξγία έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εηδηθά κεηά ην ηέινο ηνπ
Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Tauger 2010). Ζ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ
απμήζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ιφγσ ηεο ζεακαηηθήο βειηίσζεο θπηψλ θαη δψσλ,
ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο,
ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ ζηε ζξέςε θαη ηε θπηνπξνζηαζία, θαζψο
θαη ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο (Ruttan 1999, Tilman
θ.ά. 2002). Οη αιιαγέο απηέο φκσο πξνθάιεζαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ. Καηά ηα επφκελα 50 ρξφληα, ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο
ηεο γεο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε πάλσ απφ ελλέα δηζεθαηνκκχξηα θαηνίθνπο,
δεκηνπξγψληαο αθφκα κεγαιχηεξε δήηεζε γηα βαζηθά αγξνηηθά πξντφληα θπηηθήο θαη
δσηθήο πξνέιεπζεο (Godfray θ.ά. 2010, Tilman θ.ά. 2011). Απηφ, αλ δελ ιεθζνχλ ηα
θαηάιιεια κέηξα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξάιιειε αχμεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.
Bαζηθά ζηνηρεία ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία αθνινπζήζεθε κεηαπνιεκηθά, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα, ππήξμαλ ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ
δνκψλ κέζσ εληαηηθνπνίεζεο θαη βηνκεραλνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο, κε θχξηνπο
ζηφρνπο ηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα θαη ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ χπαηζξν
(Μαιθίδεο 2002). Αλ θαη νη ζηφρνη απηνί επηηεχρζεθαλ ζε έλα βαζκφ, ε κε
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο
ζπκβαηηθήο γεσξγίαο (γλσζηήο θαη σο γεσξγίαο πςειψλ εηζξνψλ), ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ αιφγηζηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ
επέθεξαλ κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν (Γανπηφπνπινο 2005). Οη επηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζηε ξχπαλζε ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ζηε δηάβξσζε θαη κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ
εδάθνπο, ζηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ερζξψλ θαη παζνγφλσλ νξγαληζκψλ, ζηελ
παξνπζία ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε εδψδηκα πξντφληα, ζηε
βηνζπζζψξεπζε θαη βηνκεηαθνξά ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη γεληθφηεξα ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε θχζε
(π.ρ. θαηλφκελα φμηλεο βξνρήο, θαηαζηξνθήο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο, αχμεζεο
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε κε ηε γλσζηή απφιεμε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
επηξνθηζκνχ, εξεκνπνίεζεο, θ.ά.) (Πνιπξάθεο 2003, Σζηνχξεο 2001).
Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, έρεη πξνηαζεί ην πξφηππν ηεο ιεγφκελεο «βηψζηκεο
αλάπηπμεο», γλψκνλαο ηεο νπνίαο είλαη ε κέγηζηε δπλαηή απνιαβή αγαζψλ απφ ην
πεξηβάιινλ, ρσξίο φκσο λα ππνλνκεχεηαη ε θπζηθή παξαγσγή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή
πνζφηεηα ζην κέιινλ. Έηζη, νη επηζηήκνλεο αλαδεηνχλ λέα αγξνδηαηξνθηθά
ζπζηήκαηα πνπ ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ηεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο θαη ζα
εμαιείςνπλ ή ζα κεηψζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφλ ηνλ ηξφπν
παξαγσγήο. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή έξρεηαη ε πνιπζπδεηνχκελε έλλνηα ηεο
αεηθνξηθήο ή δηελεθνχο ή βηψζηκεο ή πξάζηλεο αλάπηπμεο. Ζ αεηθνξηθή ή βηψζηκε
αλάπηπμε πξαθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ πινπνηείηαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηε βησζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο. Άιισζηε, ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ππήξμε αλέθαζελ ε
«αηκνκεραλή» ηεο νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ θαη ζε απηφ ην πιαίζην, ε
αεηθνξηθή γεσξγία απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα βηψζηκε αλάπηπμε.
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Βιώζιμη ανάπηςξη και αειθοπική γευπγία
Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο αλαπηχρζεθε απφ κηα αξρηθή αλεζπρία, θπξίσο ζε ζρέζε κε
ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ζηε δεθαεηία ηνπ ‘60 θαη αλαδείρζεθε κέζα απφ πνιιά
βήκαηα ζε δηεζλή θαη εζληθά πξνγξάκκαηα πνπ επηρεηξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
επζχλε. Ζ «αεηθνξία» είλαη φξνο πνπ εξκελεχεηαη πνηθηινηξφπσο. Πνιινί
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «αεηθνξία» ελλνψληαο ηε «θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ» ή σο
έλαλ φξν πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ,
αιιά ζηελ νπζία ε ιέμε αεηθνξία ζεκαίλεη πνιιά πεξηζζφηεξα.
Ο φξνο «αεηθνξηθή ή βηψζηκε αλάπηπμε» (sustainability) έγηλε επξχηεξα γλσζηφο ην
1987 απφ ηελ πξψελ πξσζππνπξγφ ηεο Ννξβεγίαο Gro Harlem Brundtland. Ο φξνο
απηφο πξνυπήξρε ηεο Brundtland θαη είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ εηζεγεηέο ηεο αγξννηθνινγίαο ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 (κε εθαξκνγή ζηε δηαρείξηζε δαζψλ). Όκσο, ε
δηάδνζή ηνπ νθείιεηαη ζηελ Έθζεζε ηεο Brundtland, ε νπνία ππνβιήζεθε ζηελ
Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε. ηελ έθζεζε απηή ν φξνο
«αεηθνξηθή ή βηψζηκε αλάπηπμε» αλαθέξεηαη σο ε αλάπηπμε πνπ επηηξέπεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ζε αγαζά ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχεηαη ε
δπλαηφηεηα ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.
Γειαδή, φηαλ ε θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γίλεηαη ζε βηψζηκα επίπεδα, νη
θπζηθνί πφξνη κπνξεί λα πθίζηαληαη κέρξη θαη ηελ επφκελε γεληά. Αληίζεηα, φηαλ νη
θπζηθνί πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κε βηψζηκα επίπεδα (αιφγηζηα), είλαη βέβαην φηη
αξγά ή γξήγνξα ζα εμαληιεζνχλ. Ο νξηζκφο ηεο Brundtland είλαη ν πην δεκνθηιήο,
αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 παξφκνηνπο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί
έθηνηε. Ο φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε» (sustainable development) επεθξάηεζε ζε
δηεζλέο επίπεδν ην 1992, κεηά ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ, ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο. Ζ έλλνηα
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ππνδειψλεη φηη ε καθξνρξφληα απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε
ηφζν γηα ηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηνχο ππιψλεο: ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηε ρψξα καο,
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπκβνιή ηνπ πξσηνγελνχο
ηνκέα ηεο ρψξαο κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθή ζηελ πξνζπάζεηα επαλεθθίλεζεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (έκνο 2011). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε πξνζαξκνγή
ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ
θιάδσλ παξαγσγήο θαη ζηε ζηαδηαθή αιιαγή ηεο παξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο κε
θαιιηέξγεηεο πνπ αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ
κεζνγεηαθνχ πεξηβάιινληνο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε (Μπγδάθνο θ.ά. 2009,
Μπνχξκπνο 2010). ηελ ίδηα θηινζνθία εληάζζεηαη επίζεο θαη ε αλαδήηεζε
ελαιιαθηηθψλ αγξνδηαηξνθηθψλ ζπζηεκάησλ κε ζαθή αεηθνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
φπσο π.ρ. ε βηνινγηθή γεσξγία θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο,
θαζψο επίζεο θαη ε επέλδπζε ζηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο
πνηνηηθήο ζηάζκεο (Μπγδάθνο θ.ά. 2009, Γεσξγνχδεο 2008). Αμίδεη λα ζεκεησζεί
πσο ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα, ηα βαζηθά δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξνηηθνχ
ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν κηθξφο θιήξνο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο,
θαζηζηνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε νξζνινγηθή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο
γεσξγίαο (Μπγδάθνο θ.ά. 2009).
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ήκεξα, ε έλλνηα ηεο αεηθνξηθήο γεσξγίαο (sustainable agriculture) ζπγθεληξψλεη
νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη απνδνρή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπκβαηηθήο
γεσξγίαο θαη επεξεάδεη ηε ράξαμε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο
φξνο «αεηθνξηθή γεσξγία» ζεκαίλεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θπηηθήο θαη δσηθήο
παξαγσγήο πνπ ζα κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα: α) ηθαλνπνηεί ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, β) θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ
πφξσλ, γ) δηαηεξεί ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ θαη δ)
βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαζψο θαη νιφθιεξεο ηεο
θνηλσλίαο. Ωο αεηθνξηθή γεσξγία, γεληθά, ραξαθηεξίδεηαη ε νηθνινγηθά πγηήο, ε
νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη ε θνηλσληθά δίθαηε γεσξγία. Έλα αεηθνξηθφ γεσξγηθφ
ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηε ζπλεηή ρξήζε αλαλεψζηκσλ θαη αλαθπθιψζηκσλ θπζηθψλ
πφξσλ, πξνζηαηεχεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε νη θπζηθνί
πφξνη λα αλαλεψλνληαη ζπλερψο. Δπίζεο, έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη επηθεξδέο θαη έρεη
σο αξρή ηελ καθξνπξφζεζκε επεκεξία φισλ ησλ κειψλ κηαο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο.
Ωζηφζν, ε αεηθνξηθή γεσξγία δελ αθνξά κφλν ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή
αλεζπρία, αιιά κπνξεί επίζεο λα πξνζθέξεη θαηλνηφκεο θαη βηψζηκεο επθαηξίεο
ζηνπο αγξφηεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο θαηαλαισηέο, ζηνπο δηακνξθσηέο ηεο
πνιηηηθήο θαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε νιφθιεξε ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα. Αθξηβείο
θαη απφιπηνη νξηζκνί ηεο αεηθνξίαο θαη επνκέλσο ηεο αεηθνξηθήο γεσξγίαο είλαη
πξαθηηθά αδχλαηνη. Γηα θάπνηνπο ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο λα παξάγεη γηα πνιχ θαηξφ. Γηα άιινπο ππνλνεί ηελ παξαγσγή ρσξίο
θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ε θάζε ζπδήηεζε γηα αεηθνξία,
είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζζεί ην ηη γίλεηαη αεηθνξηθφ, γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα,
γηα ηίλνο ην φθεινο θαη εηο βάξνο ηίλνο, ζε πνηα πεξηνρή θαη κε πνηα θξηηήξηα
κεηξάηαη.
ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ηα αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα εθαξκφδνληαη ζην
πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (EEC) No 2078/92 γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, κε ηε κείσζε ή ηελ παχζε ηεο ρξήζεο αλφξγαλσλ
ιηπαζκάησλ θαη ζπλζεηηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ησλ
πξαθηηθψλ ακεηςηζπνξάο ησλ αγξψλ. Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή
ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε
πεξηζσξίσλ αγξνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί απφ έξγα ηνπ
πξνγξάκκαηνο LIFE γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
ηόσοι ηηρ αειθοπικήρ γευπγίαρ
Ζ βαζηθή πξφθιεζε γηα αεηθνξηθή γεσξγία είλαη λα γίλεη θαιχηεξε ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κεηψλνληαο ηε
ρξήζε εμσηεξηθψλ εηζξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο εζσηεξηθνχο πφξνπο πην
απνηειεζκαηηθά ή κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Απηφ εμαζθαιίδεη ηελ θαιή θαη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη επίζεο εμαζθαιίδεη φηη, φπνπ δελ
είλαη δπλαηφλ λα απαιιάμνπκε ηε γεσξγία εληειψο απφ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, απηά
ζα πξέπεη λα θξαηεζνχλ ζε έλα ινγηθφ ειάρηζην επίπεδν.
Μία κνξθή αεηθνξηθήο γεσξγίαο είλαη ινηπφλ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα παξαγσγήο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπζηεκαηηθά επηδηψθεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: α) πιήξε
ελζσκάησζε θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ, π.ρ. ν θχθινο ηνπ αδψηνπ, ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί επηθεξδήο θαη θαηάιιειε παξαγσγή ηξνθήο, β)
κείσζε ζηε ρξήζε εμσηεξηθψλ θαη κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ, νη νπνίνη πξνθαινχλ
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βιάβε ζην πεξηβάιινλ ή ζηε δεκφζηα πγεία θαη κηα πην ζηνρνζεηεκέλε ρξήζε ησλ
ινηπψλ εηζξνψλ γηα λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο, γ) πιήξε ζπκκεηνρή ησλ
γεσξγψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλάιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο αλάπηπμεο
ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θαη ηεο επέθηαζήο ηεο, δ) πην ηζνξξνπεκέλε
πξφζβαζε ζηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο θαη ζηηο επθαηξίεο, ε) κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο
ηνπηθήο γλψζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηλνηφκσλ
πξνζεγγίζεσλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη αθφκε πιήξσο θαηαλνεηέο ή επξέσο
πηνζεηεκέλεο απφ ηνπο γεσξγνχο, ζη) απμεκέλε ζηήξημε ηεο γεσξγίαο ζε
ηδηνπαξαγφκελνπο πφξνπο θαη ε) βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ
δπλαηνηήησλ θαη ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ θιίκαηνο κε ζηφρν
λα εμαζθαιηζζεί ε καθξνπξφζεζκε αεηθνξία ησλ πθηζηάκελσλ επηπέδσλ παξαγσγήο.
Η έννοια ηηρ πεπιβαλλονηικήρ πολιηικήρ
Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, αλαπηχρζεθε ζπαζκσδηθά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο,
φκσο ζήκεξα θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηφζν ζηελ ρψξα καο
φζν θπξίσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κεγάιν
βαζκφ ζηελ απμαλφκελε αλεζπρία ησλ πνιηηψλ θαη ζπλαθφινπζα ησλ πνιηηηθψλ
παξαγφλησλ, γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλέιεγθηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαηά θχξην ιφγν. Σα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη παγθφζκηα εκβέιεηα. Οη
κεηαβνιέο ηνπ θιίκαηνο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, ε κείσζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, ε απνδάζσζε, ε ελεξγεηαθή θξίζε, απεηινχλ πιένλ ηελ νηθνινγηθή
ηζνξξνπία νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ην αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ θαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ζηελ πνηφηεηα δσήο αζθνχληαη ζπλ ησ ρξφλσ
κεγαιχηεξεο πηέζεηο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε θάζε ρψξα θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη
ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή θαη λα αλαιάβεη ηηο φπνηεο επζχλεο ηεο ζε δηεζλέο
επίπεδν. Σν πξψην Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο
ρξνλνινγείηαη ην 1973. Ωζηφζν, κφλν κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο ην 1983, θαηέζηε νξαηή κία θνηλνηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Σελ επνρή
απηή απέθηεζε βαζηθή ζεκαζία ε πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή ε ηδέα φηη νη
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζα πξέπεη λα εθηπιίζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα απνθεχγνληαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Οη θπζηθνί πφξνη
αλαγλσξίζηεθε φηη ζπληζηνχλ ηε βάζε, πξάγκα φκσο πνπ ζέηεη θαη νξηζκέλα φξηα,
γηα πεξαηηέξσ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνφδνπο. Καηέζηε ινηπφλ βαζηθή επηηαγή
φηη νη λένη ζηφρνη ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη
πεξηβαιινληηθέο ζεσξήζεηο φηαλ ραξάζζνληαη εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο.
Καηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο εθαξκφζηεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξα θνηλνηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε πεξηζζφηεξσλ ησλ
200 λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ θαιχπηνπλ ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πδάησλ
θαη ηνπ εδάθνπο, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, δηάθνξα κέηξα πξνζηαζίαο ζρεηηθά
κε ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη ηε βηνηερλνινγία, ηα πξφηππα πξντφλησλ, ηηο εθηηκήζεηο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ
απηέο ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο έρνπλ εηζαρζεί ζην Διιεληθφ Γίθαην. Μνινλφηη πνιιά
ζεηηθά έρνπλ επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ κέηξσλ,
ζεσξείηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα πην καθξφπλνε θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή
ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία. Οη πνιηηηθέο απηέο απέδσζαλ απνηειέζκαηα θαη
ζπλέβαιαλ ζην λα αληηκεησπηζηνχλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ην ίδην
ζπλέβε θαη ζηε ρψξα καο, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηα πξνβιήκαηα
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παξνπζηάδνληαη απφ έιιεηςε κεραληζκψλ εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαλφλσλ
θαη απξνζπκία ηνπ θξάηνπο λα ππνζηεξίμεη ηα κέηξα πνπ ζεζπίδεη.
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ)
έπαημε ε θνηλνηηθή νδεγία αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
(Environmental Impact Assessment Directive 88/337/EEC), πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην
1988. Ζ νδεγία απηή πξαθηηθά ελζσκαηψλεη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ζηε
δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ηελ
αμηνιφγεζε πξέπεη λα εληνπίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θξηλφκελνπ ζρεδίνπ ή
έξγνπ ζηελ θνηλσλία, ζηελ παλίδα, ζηε ρισξίδα, ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα, ζην λεξφ,
ζην θιίκα θαη ζην ηνπίν, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πιηθή ππνδνκή θαη ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά. Βάζεη ηεο νδεγίαο απηήο, νη αξκφδηεο αξρέο ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε, πξηλ πάξνπλ ηελ ηειηθή απφθαζή ηνπο
γηα ηελ ηχρε ηνπ θξηλφκελνπ έξγνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα γίλνληαη δηαβνπιεχζεηο κε ην
θνηλφ, ην νπνίν θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
ήκεξα, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: α)
δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, β) πξνζηαζία
ηεο δεκφζηαο πγείαο, γ) ζπλεηή θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δ)
πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή παγθφζκησλ
πξνβιεκάησλ πεξηβάιινληνο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ
ιακβάλεη ππφςε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη
ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο: α) ηεο πξνθχιαμεο θαη πξφιεςεο, β) ηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεγή δεκηνπξγίαο ηνπο θαη
γ) ζηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», πνπ ζεκαίλεη πσο ν ππεχζπλνο γηα ηελ
πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο, πιεξψλεη γηα λα θαζαξίζεη θαη
λα απνθαηαζηήζεη ην πεξηβάιινλ. Μία άιιε βαζηθή αξρή ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ηα απζηεξά πξφηππα πξνζηαζίαο απνηεινχλ
κία νηθνλνκηθή φζν θαη πεξηβαιινληηθή αλαγθαηφηεηα θαη ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη
κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. ε απηή ηε
βάζε, ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ
απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηε κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο ζηελ πηνζέηεζε θαζαξψλ
ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε απνβιήησλ,
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπνζεζηψλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ απφβιεηα
θαη επηθίλδπλεο νπζίεο.
Μέηπα πολιηικήρ για ηην πποώθηζη αειθοπικών μοπθών γευπγίαρ
Ζ πξνψζεζε αεηθνξηθψλ κνξθψλ γεσξγίαο πξνυπνζέηεη ηε ιήςε ζηνρεπκέλσλ
κέηξσλ πνιηηηθήο. Ωο ηέηνηα, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ε εθπαίδεπζε θαη
ε παξνρή επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζε παξαγσγνχο πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά
κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο αεηθνξηθήο γεσξγίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Οη εθπαηδεχζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
ηερληθά ζέκαηα (π.ρ. θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, δηαρείξηζε πξντφλησλ, θιπ),
νηθνλνκηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα έξεπλαο αγνξάο, ψζηε ν αγξφηεο παξαγσγφο
λα γλσξίδεη ζε βάζνο ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. Άιια κέηξα ζα
κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο ησλ
νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο
θιίκαθαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδίσο ηεο βηνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί
ε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην
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πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, αθνχ ηα βηνινγηθά πξντφληα δελ είλαη επξέσο
γλσζηά, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ηξνθίκσλ, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, νδεγεί ζπρλά ζε κηθξή έσο ειάρηζηε δήηεζή ηνπο.
Άιια κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζηηο εληζρχζεηο ησλ παξαγσγψλ σο κέζν
αληακνηβήο θαη δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγήο ή ζην κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ ηεο αεηθνξηθήο
γεσξγίαο θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ (έκνο 2011).
Ζ ζπλερήο αλάπηπμε κηαο αεηθνξηθήο θαη παξαγσγηθήο γεσξγίαο είλαη απαξαίηεηε
ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηνπο
θαηαλαισηέο, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, κε ηε ζπλερή απνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ
θπζηθψλ πφξσλ, ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, ηνλ απμαλφκελν πιεζπζκφ ζε παγθφζκην
επίπεδν θαη ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγηθήο γεο. ην πιαίζην απηφ, ε γεσξγία
πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο επαξθψλ, αζθαιψλ θαη
πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ, κέζσ ηζρπξψλ κεραληζκψλ, βαζηζκέλσλ θπξίσο ζε πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη επελδχνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ θαηλνηνκία. ηφρνο ζα
πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε ελφο νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο εληαηηθήο
αγξνηηθήο παξαγσγήο, πνπ σζηφζν ζα πεξηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ζην επξχηεξν
νηθνζχζηεκα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, ζε ζπλδπαζκφ
κε επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο
βηψζηκεο αιιά θαη αληαγσληζηηθήο γεσξγίαο, ε νπνία ζα κπνξεί λα απνδίδεη ηα
απαηηνχκελα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. Έηζη, έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξνζέγγηζεο κηαο αεηθνξηθήο-παξαγσγηθήο γεσξγίαο, πνπ
ζπλδέεη ηελ ηερλνινγία, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη απαξαίηεην γηα λα
επηηεπρζεί αζθαιήο παξαγσγή ηξνθίκσλ ζηα φξηα ελφο αεηθνξηθνχ αγξνηηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ ηαπηφρξνλα ζα δηαζθαιίδεη ηε δηαηξνθηθή επάξθεηα ηνπ πιεζπζκνχ.
ηνρεπκέλα κέηξα πνιηηηθήο αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε
ελφο ηέηνηνπ αεηθνξηθνχ αγξνηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΔ ΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
Λακπξηλή Λπκπεξνύδε θαη Υξήζηνο Καξειάθεο

Πεξίιεςε
Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ελεξγεηαθό –
πεξηβαιινληηθό ηνκέα, θαζώο θαη θίλεηξα γηα αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη
ζηελ νηθνλνκία ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή
αγξνηηθή νηθνλνκία έρεη εληζρπζεί κε ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθώλ
θαιιηεξγεηώλ, ηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ησλ ρσξώλ (ελεξγεηαθή αζθάιεηα), επηβάινπλ ηε
ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Ζ παξνύζα εξγαζία θαηαγξάθεη
θαη αλαιύεη ηηο ζέζεηο θαη ηηο απόςεηο ησλ απόςεσλ ησλ θαηόρσλ αγξνηηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ ηνπ λνκνύ Έβξνπ γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ζε ηη βαζκό είλαη
δηαηεζεηκέλνη λα ηηο πηνζεηήζνπλ θαη πνηνη παξάγνληεο ζα βαξύλνπλ ηελ απόθαζή
ηνπο. Πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ πνζνηηθήο έξεπλαο (δνκεκέλν
εξσηεκαηνιόγην) ζε 400 θαηόρνπο αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Eλόηεηαο Έβξνπ. Τα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο έδεημαλ όηη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηώκελσλ δέρεηαη λα πηνζεηήζεη κηα ελεξγεηαθή
θαιιηέξγεηα κε ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα απηή ηελ απόθαζε ην ρακειό
θόζηνο παξαγσγήο θαη ηε κεγαιύηεξε θεξδνθνξία. Δπηπξόζζεηα, ζεηηθή ζπζρέηηζε
κε ηελ απόθαζή ηνπο έρνπλ ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ην αθαζάξηζην γεσξγηθό
εηζόδεκα, ην εμσγεσξγηθό εηζόδεκα, ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηα
πξνβιήκαηα ζηε δηάζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ζηάζε
εθκεηάιιεπζεο, πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο, ηδηνθηήηεο γεο

θαηόρνπ

αγξνηηθήο

Δηζαγσγή
Τν ελεξγεηαθό πξόβιεκα ζηηο κέξεο καο, δειαδή ε ζπζρέηηζε ησλ ελεξγεηαθώλ
απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ πνπ δηαξθώο κεηώλνληαη, κε ηηο απαηηήζεηο
γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ δηαξθώο απμάλνληαη, εκθαλίδεηαη νμύηεξν από πνηέ.
Ζ ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ε ζηαδηαθή απεμάξηεζε από
ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη βαζηθή παξάκεηξν ζηελ
επίιπζε ηνπ ελεξγεηαθνύ πξνβιήκαηνο θαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο πνπ δηαθαίλεηαη, γηα
λα κπνξέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε (EE) λα αληαπνθξηζεί ζην θηιόδνμν ζηόρν ηνπ
πεξηνξηζκνύ ησλ ξύπσλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Κνπηειηδάθεο 2010). Όζν ε EE
θηλείηαη πξνο ηνπο ζηόρνπο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ ηνπ
2020 (γηα 20% θαηαλάισζε ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ηνπιάρηζηνλ 10%
ησλ θαπζίκσλ κεηαθνξώλ), κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο βηνκάδαο, γίλεηαη
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απαξαίηεην έλα πιαίζην πνιηηηθώλ πνπ ελζαξξύλεη ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα
ηεο βην-ελέξγεηαο (Van Dam et al 2008).
Ζ εηζαγσγή λέσλ θαιιηεξγεηώλ πνπ ζα απεπζύλνληαη ζηελ δηακνξθνύκελε
ελεξγεηαθή αγνξά κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό παξάγνληα, αθελόο γηα ηε
δηακόξθσζε λέσλ δεδνκέλσλ ζηε γεσξγία θαη αθεηέξνπ, κηα λέα ιύζε ζην
παγθόζκην ελεξγεηαθό πξόβιεκα. Τα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη λέεο απηέο
θαιιηέξγεηεο είλαη νη κεγάιεο απνδόζεηο, νη κηθξέο απαηηήζεηο ζε άξδεπζε θαη
ζξεπηηθά ζηνηρεία, ε θηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ θ.α. Δπηπιένλ, είλαη
πξνσζνύκελεο από ηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα, ελώ έρεη γίλεη εηδηθή ξύζκηζε ώζηε λα
κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ ζε αγξνύο πνπ είλαη ππό θαζεζηώο αγξαλάπαπζεο.
Δληνύηνηο, αβέβαηε ζεσξείηαη αθόκα ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ε
νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ παξά ηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε
ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο. Δμάιινπ, είλαη εκθαλήο ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ησλ
παξαδνζηαθώλ θπηώλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ γεσξγηθνύ
εηζνδήκαηνο, πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ πηώζε ησλ ηηκώλ θαη επηδνηήζεσλ θαη ιόγσ
ηνπ κεγάινπ θόζηνπο ησλ εηζξνώλ θαζώο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιόγσ
ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ πςειώλ πεξηβαιινληηθώλ εθξνώλ.
Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιόγεζε (ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθή) ηεο παξαγσγήο βηνελέξγεηαο από
ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Ψζηόζν, δελ ππάξρνπλ κειέηεο ζρεηηθέο κε ηε ζηάζε ησλ
αγξνηώλ πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ βην-ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ. Σην πιαίζην απηό, ε
παξνύζα εξγαζία επηδηώθεη λα αλαιύζεη ηηο πξνζέζεηο ησλ ηδηνθηεηώλ γεο γηα ηελ
πηνζέηεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα. Σύκθσλα κε ηηο
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ε θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία
ησλ δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ είλαη ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ όηη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ νη
επηζπκεηέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, κε βάζε ηνπο θπξίαξρνπο θνηλσληθνύο, πνιηηηθνύο
θαη νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο (Austin et al 1998). Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκηθή ζπκπεξηθνξά
ησλ αγξνηώλ είλαη έλα ζέκα κε αθαδεκατθό ελδηαθέξνλ, δηόηη ε πξνζπκία ησλ
αγξνηώλ λα πηνζεηήζνπλ λέεο ηερληθέο ή λέεο θαιιηέξγεηεο είλαη έλαο ζεκαληηθόο
θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο κηαο λέαο γεσξγηθήο πνιηηηθήο πξσηνβνπιίαο
(Willock et al 1999). Πέξα από ηελ επίδξαζε ζηε γεσξγηθή πνιηηηθή, ε θαηαλόεζε
ηεο απόθξηζεο ηνπ αγξόηε ζε πξνζαξκνγέο ηεο πνιηηηθήο έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο
γηα ηνπο άιινπο ηνκείο εθηόο από ηε γεσξγία, όπσο ζηε δσληάληα ησλ αγξνηηθώλ
πεξηνρώλ.
Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ζηελ επόκελε ελόηεηα γίλεηαη
βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ αθνξά ζηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, θαζώο θαη
ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ πηνζέηεζή ηνπο από ηνπο γεσξγνύο. Σηε
ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ε
εξγαζία ζπλνςίδεη κε ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα.
Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκάησλ πεξηβάιινληνο ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο
γλώκεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ απνθάιπςε όηη ηα πξνβιήκαηα ξύπαλζεο θαη
θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ ζπλδένληαη κόλν κε ηε βηνκεραλία θαη ηε
αζηηθνπνίεζε. Ζ γεσξγία δελ απνηειεί εμαίξεζε (Μπεόπνπινο 1996). Ζ ηζρπξή
εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70,
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κεηαθξάζηεθε ζε αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ εηζξνώλ (ιηπάζκαηα, πξντόληα
επεμεξγαζίαο θαη λεξό) θαη πξνθάιεζε ξύπαλζε ησλ εδαθώλ, ησλ πδάησλ θαη ηεο
αηκόζθαηξαο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα. Οη δπζκελείο επηπηώζεηο
ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ έγηλαλ εκθαλείο κόιηο ζε ηξεηο δεθαεηίεο από
ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνύ.
Σήκεξα, ν αγξόηεο ζεσξείηαη πιένλ σο ν θπξηόηεξνο ξππαληήο θαη θαηαζηξνθέαο ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (Gardner 1996), ιόγσ ηνπ όηη ε ξύπαλζε από ηε βηνκεραλία
είλαη ζαθώο πξνζδηνξηζκέλε θαη ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Αληίζεηα, ε
ξύπαλζε από ηελ αγξνηηθή παξαγσγή έρεη δηάρπην ραξαθηήξα, αθνύ ζηνλ αγξνηηθό
ρώξν νη κνλάδεο παξαγσγήο, είλαη πνιιέο, ζπλήζσο κηθξέο, δηαζθνξπηζκέλεο θαη
εηεξνγελείο. Ζ αληηκεηώπηζε κηαο ηέηνηαο πξόθιεζεο, ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), πεξηιακβάλεη έλα εύξνο ξπζκίζεσλ θαη θαλνληζκώλ γηα
ην πεξηβάιινλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ δηάξθεηα ησλ ηξηώλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ θαιύπηνπλ κηα επξεία ζεκαηνινγία θαη πεξηιακβάλνπλ
ζήκεξα, κεηαμύ άιισλ, δηαηάμεηο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνύ, ηνλ
ζόξπβν, ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ νηθνινγηθώλ ελδηαηηεκάησλ, ηελ
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ αλαθύθισζε, ηελ πξνζηαζία από ηηο
επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα, ηελ ξύζκηζε ζεκάησλ
βηνηερλνινγίαο, θαζώο θαη γεληθά ζέκαηα, όπσο ε εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
επηπηώζεσλ, ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, νη
εζεινληηθνί πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη θαη ε πεξηβαιινληηθή επζύλε, ε νηθνινγηθή
ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξόηππα.
Ζ λέα ΚΑΠ πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα γηα παξαγσγή
ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα
αλαπηύμνπλ θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ,
ηδξύνληαο π.ρ. κία κνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει θαη εμαζθαιίδνληαο θαηά
πξνηεξαηόηεηα απνθνξνιόγεζε ιόγσ ηεο εγρώξηαο θαιιηέξγεηαο ησλ πξώησλ πιώλ.
Ζ επηδόηεζε πνπ ηζρύεη γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ κε ελεξγεηαθέο ζα
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ παξέρεηαη ζήκεξα. Σύκθσλα κε ζηνηρεία,
ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ εμαζθαιίδεη επηπιένλ επηδόηεζε
180 εθαηνκκύξηα επξώ ην ρξόλν. Σθνπόο ηεο επηπιένλ επηδόηεζεο είλαη λα
ζπλερηζηνύλ νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ζπλνιηθά ε
βησζηκόηεηα ησλ εγρώξησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη λα θαιπθζνύλ πιήξσο νη
αλάγθεο ηξνθνδνζίαο κε πξώηεο ύιεο από ηα βηνθαύζηκα θαη ηελ ειεθηξνπαξαγσγή
από βηνκάδα (Danalatos et al 2007).
Σύκθσλα κε έξεπλεο (Alliance Environment, 2007), νη επηδνηήζεηο ησλ ελεξγεηαθώλ
θαιιηεξγεηώλ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ. Οη
ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο αλαπηύρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό εηο βάξνο αληίζηνηρσλ
θαιιηεξγεηώλ
παξαγσγήο
ηξνθίκσλ,
αιιά
παξαηεξήζεθαλ
θαηλόκελα
ππνθαηάζηαζεο θαιιηεξγεηώλ (ηδίσο αληηθαηάζηαζε ζηηεξώλ κε θξάκβε). Οη ηερληθέο
αγξνηηθέο πξαθηηθέο ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ δελ δηαθέξνπλ από εθείλεο ησλ
θαιιηεξγεηώλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη ζπλέπεηεο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη επνκέλσο νη
ίδηεο. Ψζηόζν, ε επέθηαζή ηνπο ζπλνδεύεηαη από ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο
εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο θξάκβεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηνπ αξαβνζίηνπ, νη
νπνίεο έρνπλ πην αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ απ’ όηη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά
πνπ ηηο αληηθαζηζηνύλ.
Σηηο πεξηζζόηεξεο Αλαιύζεηο Κύθινπ Εσήο (ΑΚΕ) νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ ηα
ηειεπηαία έηε, ηνλίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, σζηόζν,
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δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο, ζε
ζπζηήκαηα εληαηηθήο παξαγσγήο ηα νπνία θαίλεηαη όηη είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα:
νμίληζε ησλ εδαθώλ θαη ησλ πδάησλ, επηξνθηζκόο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο,
κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ππνθαηάζηαζε ηεο αγξαλάπαπζεο θ.ι.π. Ο Βιάρνο
(2013), δηεξεύλεζε ην δπλακηθό ηεζζάξσλ πνηθηιηώλ δηαθόξσλ ηύπνπ ζόξγνπ (γιπθό,
ρνξηνδνηηθό, πςειήο βηνκάδαο, ζόξγν ηνπ Σνπδάλ) ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε πνηθηιίαο πεξηβάιινληνο, ώζηε λα
εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ζηαζεξόηεηα ησλ ππν
κειέηε πνηθηιηώλ, γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ παξαγσγή βηναηζαλόιεο. Τα
απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, ην εκπνξηθά δηαζέζηκν γελεηηθό πιηθό πνηθηιηώλ γιπθνύ
ζόξγνπ δηαζέηεη ζε πςειό βαζκό ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη
ζηαζεξόηεηαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηε ρώξα καο, σο πξώηε ύιε ζε
θαηάιιειεο βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο πξώηεο γεληάο.
Ζ Μεκάθε (2009), εθηίκεζε εάλ είλαη ζπκθέξνπζα ε θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθνύ
ειίαλζνπ ζε ηξεηο λνκνύο ηεο Διιάδαο (Αηησιναθαξλαλίαο, Καξδίηζαο θαη Κηιθίο),
κέζσ ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαζώο θαη ησλ επηπηώζεσλ πνπ ζα
πξνθύςνπλ από κηα ηέηνηα θαιιηέξγεηα. Ζ εθηίκεζε βαζίζηεθε ζε νηθνλνκηθά
θξηηήξηα, αιιά θαη ζε ηερληθνύο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ
ειίαλζνπ. Πξνέθπςε όηη γηα λα ζεσξεζεί από έλαλ παξαγσγό ζπκθέξνπζα ε
αληηθαηάζηαζε κηαο ππάξρνπζαο ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο από κία θαιιηέξγεηα
ειίαλζνπ, ζα πξέπεη ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο λα
είλαη ζαθώο ζεηηθό θαη κεγαιύηεξν από απηό ηεο ζπκβαηηθήο. Σηηο ζπγθεθξηκέλεο
εθκεηαιιεύζεηο εκθαλίζηεθαλ κόλν δεκίεο, νπόηε ην γεγνλόο απηό είλαη έλαο
απνζαξξπληηθόο παξάγνληαο γηα ηνπο παξαγσγνύο ζηελ απόθαζή ηνπο λα ζηξαθνύλ
ζηνλ ελεξγεηαθό ειίαλζν.
Ο Βαθάθεο (2007), δηεξεύλεζε ην ρεηξηζκό θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ειαηνθξάκβεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαγλώζεη ηηο δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηελ Διιάδα. Από ηελ
έξεπλα ζπλάγεηαη όηη: 1) ε επξσπατθή εκπεηξία νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε
παξαγσγή βηνληίδει από θξακβέιαην είλαη βηώζηκε νηθνλνκηθά, κόλν κε ηε ρνξήγεζε
νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ, όπσο θνξναπαιιαγέο, επηβνιή κεγαιύηεξεο θνξνινγίαο ζηα
νξπθηά θαύζηκα, ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ ζηνπο παξαγσγνύο πνπ παξάγνπλ ηελ
πξώηε ύιε, άιια δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαη θπξίσο πνιηηηθή βνύιεζε γηα ηελ
εθαξκνγή θηινπεξηβαιινληηθώλ πνιηηηθώλ. Ο ίδηνο εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηώληαο
ζηνηρεία ηάμεσο κεγέζνπο, επηιεγκέλα από ηελ δηαζέζηκε πιεξνθόξεζε, κειέηεζε ηε
δπλαηόηεηα ππνθαηάζηαζεο κε νηθνλνκηθά βηώζηκσλ θαιιηεξγεηώλ κε ελεξγεηαθέο
θαιιηέξγεηεο. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηαδείθλπαλ όηη ε ππνθαηάζηαζε
απηή είλαη, από αγξνινγηθήο άπνςεο, απνιύησο δπλαηή. Απηό πνπ δελ κπνξεί λα
ηεθκεξησζεί κε βεβαηόηεηα είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκόηεηα.
Γεδνκέλνπ όηη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην κειινληηθό ξόιν ηεο παξαγσγήο
ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ έρεη απμεζεί, έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ε έξεπλα ζρεηηθά κε
ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ησλ θαηόρσλ αγξνηηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ. Λόγσ ηνπ όηη απηέο
νη θαιιηέξγεηεο είλαη «ζρεηηθά» λέεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία, ε πεξηνξηζκέλε γλώζε
από ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ θαζνξηζηηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία
πηνζέηεζεο ηνπο από ηνπο γεσξγνύο. Σην πιαίζην πξνζδηνξηζκνύ ησλ αηνκηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηε
δηαδηθαζία «πηνζέηεζεο» ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, εληνπίζηεθαλ κηα ζεηξά από
ρξήζηκεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Καηαξρήλ, ε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία «όηη ηα
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άηνκα είλαη κεγηζηνπνηεηέο θεξδώλ» θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ εθαξκόζεη απηό ην
ζθεπηηθό ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ αγξνηώλ. Οη Perloff (1991), Ryan
θαη Gross (1943) θαη Hennessy (2002), ζεώξεζαλ ηε «ζρεηηθή απνδνηηθόηεηα» σο
επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Ζ
βηβιηνγξαθία δείρλεη όηη ηα πθηζηάκελα επίπεδα θέξδνπο ησλ γεσξγηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία ησλ αγξνηώλ λα
πηνζεηήζνπλ λέεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ην κέγεζνο ηεο
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο εξκελεπηηθή
κεηαβιεηή ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο (Hennessy 2002, Rogers 1995, Ryan & Gross
1943, Rogers & Pitzer 1960), ην ζύζηεκα παξαγσγήο (Austin et al 1998, Rosenqvist
et al 2000), ην επίπεδν θεξεγγπόηεηαο (Diederen et al 2003) θαη ε επηθνηλσλία κε
δηαζέζηκν πξνζσπηθό πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επέθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο (Boahene et
al 1999, Rogers & Pitzer 1960).
Δπηπιένλ, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε ειηθία (Tatlidil 1989, Brander &
Kearl 1964, Rogers 1995) θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν (Rogers 1995, Ryan & Gross
1943, Rogers & Pitzer 1960), ζεσξήζεθαλ ζπλαθή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο
«πηνζέηεζεο». Σύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε ειηθία ηνπ γεσξγνύ έρεη αξλεηηθή
ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε. Δπίζεο, πξνεγνύκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ειηθία έρεη
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζπκία λα πηνζεηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ή θαηλνηνκίεο
(Norris & Batie 1987). Ψζηόζν, νη Jensen et al (2007) έρνπλ δείμεη όηη ε ειηθία δελ
είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ απόθαζε πηνζέηεζεο. Δπηπιένλ, πνιιά κνληέια
έρνπλ βξεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππόζεζε ηνπ θύθινπ δσήο (Huffman &
Lange 1989), ηα νπνία ππνδεηθλύνπλ ελαιιαθηηθέο ηάζεηο εξγαζίαο εζηκνηππηθνύ
ραξαθηήξα ζε δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ γεσξγνύ. Σε
ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, γίλεηαη ε ππόζεζε όηη νη ππεύζπλνη ησλ γεσξγηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ κε πςειόηεξν επίπεδν γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πην πξόζπκνη
λα εμεηάζνπλ ή λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ελεξγεηαθώλ θπηώλ. Υπάξρνπλ
πνιιά παξαδείγκαηα ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ δείρλνπλ όηη ε επίηεπμε
πςειόηεξνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο έρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο
θαηλνηνκίαο (Norris & Batie 1987, Nkonya et al 1997, Jensen et al 2007).
Τν κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη απνδεηρζεί όηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε
δηαδηθαζία πηνζέηεζεο, όπσο είλαη θαη ην επίπεδν θεξεγγπόηεηαο θαζώο θαη ε
επηθνηλσλία κε δηαζέζηκν
πξνζσπηθό πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επέθηαζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο. Οη Austin et al (1999) θαη Rosenqvist et al (2000) δηαπίζησζαλ όηη νη
αγξόηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ θαιιηεξγεηώλ ήηαλ πην πηζαλό λα
πηνζεηήζνπλ άκεζα ηελ παξαγσγή ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, δεδνκέλνπ όηη
έρνπλ πξνεγνύκελε εκπεηξία από ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, νη Austin et al
(1999) θαη Rosenqvist et al (2000) επεζήκαλαλ ηελ ύπαξμε κηαο αξλεηηθήο ζρέζεο
κεηαμύ ηεο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη ζπλνιηθήο εθηάζεσο γηα ηελ
παξαγσγή δσνηξνθώλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Τν εμσγεσξγηθό θαη ην γεσξγηθό εηζόδεκα είλαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαιπζεί από
πνιιέο κειέηεο πηνζέηεζεο θαηλνηνκηώλ. Ζ επίδξαζε ησλ εμσαγξνηηθνύ εηζνδήκαηνο
ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο αλαιύεηαη ζε πνιιέο κειέηεο (Jensen et al
2007, Adesina 1996, Norris & Batie 1987, Fernandez-Cornejo et al 2005). Οη Jensen
et al (2007) βξήθαλ όηη ην εμσγεσξγηθό εηζόδεκα δελ είρε θακία επίδξαζε ηελ
πηνζέηεζε κηαο θαηλνηόκνπ πξαθηηθήο, ελώ νη Norris θαη Batie (1987) βξήθαλ όηη ην
εμσγεσξγηθό εηζόδεκα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ
πηνζέηεζε κηαο θαηλνηόκνπ πξαθηηθήο. Οη Fernandez-Cornejo et al (2005) βξήθαλ, ην
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εμσγεσξγηθό εηζόδεκα λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε όζνλ αθνξά
ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηόκνπ πξαθηηθήο.
Οη Jensen et al (2007) ππέζεζαλ όηη ε αύμεζε ζην γεσξγηθό εηζόδεκα ζα έρεη ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο θαιιηέξγεηαο, αιιά ε αύμεζε ηνπ γεσξγηθνύ
εηζνδήκαηνο αλά εθηάξην ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο
επθαηξίαο ηεο κεηαηξνπήο ηεο έθηαζεο ζε ζόξγν. Οη Norris & Batie (1987) βξήθαλ
όηη ην εηζόδεκα είρε ζεηηθό αληίθηππν γηα ηηο λέεο ηερληθέο δηαηήξεζεο. Δπίζεο, από
ηε βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη, ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ θεξεγγπόηεηαο θαη
ηεο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ. Δίλαη ζπρλά δύζθνιν λα απμεζνύλ ηα
εμσηεξηθά επελδπηηθά θεθάιαηα γηα επελδύζεηο πςεινύ θηλδύλνπ, όπσο είλαη νη
επελδύζεηο ζηελ ελεξγεηαθή θπηηθή παξαγσγή. Ψο εθ ηνύηνπ, ν πηζησηηθόο
πεξηνξηζκόο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη παξεκπνδίδεη ηε ζπκπεξηθνξά γηα πηνζέηεζε
ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ (Hoff et al 1993, Just & Zilbermann 1983). Από ηε
βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αληηθξνπόκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ηνπ
πηζησηηθνύ πεξηνξηζκνύ. Ο Lipton (1976) βξήθε ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ απηή
ηελ ππόζεζε, ελώ ν von Pischke (1978) βξήθε αληίζεηα ζηνηρεία.
Μεζνδνινγία έξεπλαο
Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε πξσηνγελώλ
δεδνκέλσλ πνπ πξνήιζαλ από ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν
ζπκπιεξώζεθε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο θαηόρσλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ
ηνπ Ννκνύ Έβξνπ.Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 46 εξσηήζεηο θπξίσο
θιεηζηνύ ηύπνπ ή κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο. Δπηιέρζεθε θπξίσο ν ηύπνο
ησλ θιεηζηώλ εξσηήζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο γηα
ηνπο εμήο ιόγνπο: α) δελ απαηηνύλ κεγάιε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ εξσηώκελνπ
γηα ηε δηαηύπσζε ηεο απάληεζήο ηνπ, β) δηεπθνιύλνπλ ηε ζπλέληεπμε θαη κεηώλνπλ
ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, γ) είλαη εύθνιν λα αξηζκεζνύλ θαη λα θσδηθνπνηεζνύλ
(Φίιηαο θ.ά. 2000, Γανπηόπνπινο 1994). Καηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη
έλα πιήξεο θαη απόιπηα αλαγθαίν εξσηεκαηνιόγην κε θξηηήξην θπξίσο ηελ
εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, νκαιήο ξνήο ησλ εξσηήζεσλ θαη θαηαλόεζεο από ηνπο
εξσηώκελνπο.
Τν εξσηεκαηνιόγην ρσξίδνληαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαλ: ζε
θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηόρσλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ,
ζε δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ,
ζηε ζρέζε ησλ εξσηώκελσλ κε ηε λέα ΚΑΠ (απόςεηο, ραξαθηεξηζηηθά) θαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθή ηθαλόηεηά ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ
ελεξγεηαθώλ θπηώλ. Σηόρνο ήηαλ λα θαηαγξαθνύλ θαη λα αλαιπζνύλ νη απόςεηο θαη
ζηάζεηο ησλ θαηόρσλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Ννκνύ Έβξνπ θαη σο εθ
ηνύηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξώνπ Αγξνηώλ θαη Αγξνηηθώλ
Δθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Ννκνύ Έβξνπ όπσο απηό ήηαλ δηακνξθσκέλν έσο ην 2006.
Από ην αξρείν ηνπ Μεηξώνπ πνπ έσο ην 2006 είρε θαηαγεγξακκέλνπο 20.000
θαηόρνπο αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ επηιέρζεθε έλα δείγκα 400 αηόκσλ κε ηπραία
δεηγκαηνιεςία πνπ ήηαλ θαηαλεκεκέλν ζε όιν ην λνκό αλαινγηθά. Ο ρξόλνο
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε πεξίνδνο Ννέκβξηνο 2012-Φεβξνπάξηνο 2013.
Τα δεδνκέλα αλαιύζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS 17.0 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη
ππνζέζεσλ (Φ2) θαζώο θαη ε κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε Friedman test. Οη
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κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο απνηεινύλ ην επηζηεκνληθό εξγαιείν γηα ηε
ζύλνςε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ κεγάισλ ζε κέγεζνο. Ο έιεγρνο νκνηνκνξθίαο
κεηαμύ νξηζκέλσλ θνηλσληθνεπαγγεικαηηθώλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
ηεο αλάιπζεο Φ2. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζηαηηζηηθό έιεγρν έγηλαλ δηαζηαπξώζεηο γηα
ηελ εύξεζε ύπαξμεο ζπζηεκαηηθήο ζρέζεο κεηαμύ δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ.
Απνηειέζκαηα
Κοινωνικό δημογπαθικό πποθίλ ηος δείγμαηορ
Όζνλ αθνξά ην δεκνγξαθηθό πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ, απνηεινύληαλ θαηά 61% από
άλδξεο θαη θαηά 39% από γπλαίθεο, ελώ ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο νη εξσηεζέληεο
(34,25%) αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή θιάζε 46-55 εηώλ κε ζεκαληηθά πνζνζηά ζηηο
ειηθίεο 56-65 θαη 36-45 (27,75% θαη 23,75% αληίζηνηρα). Τν 45,25% ήηαλ απόθνηηνη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (απόθνηηνη ιπθείνπ (38,75%) θαη απόθνηηνη ηερληθήο
επαγγεικαηηθήο ζρνιήο (6,5%), ελώ κεγάιν πνζνζηό εξσηεζέλησλ έρεη ηειεηώζεη
κόλν ην δεκνηηθό (29,75%). Αμηνζεκείσην είλαη πσο νη απόθνηηνη ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε είλαη κόλν ην 1,25% ηνπ δείγκαηνο. Σρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
θαηάζηαζε, ε πιεηνςεθία απνηεινύληαλ από γεσξγνύο θαηά θύξην επάγγεικα
(74,75%), ελώ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αλήθε ην
κηθξόηεξν πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο (2,5%). Πνζνζηό 37,50% αζρνιείηαη θύξηα κε ηε
γεσξγία πάλσ από 20 ρξόληα, ελώ 25,25% ησλ εξσηώκελσλ δελ είλαη θαηά θύξην
επάγγεικα γεσξγνί.
Όζνλ αθνξά ην εηζόδεκα ησλ θαηόρσλ γεο, ην 23,25% δήισζε αθαζάξηζην γεσξγηθό
εηζόδεκα σο θύξην εηζόδεκα θάησ από 10.000 επξώ θαη ην ίδην πνζνζηό από 11.00020.000 επξώ, ελώ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (18%) παξνπζίαδε αθαζάξηζην
γεσξγηθό εηζόδεκα πάλσ από 50.000 επξώ. Τν 25,25% ηνπ δείγκαηνο πνπ δελ είλαη
θαηά θύξην επάγγεικα γεσξγνί δελ έδσζε θύξην γεσξγηθό εηζόδεκα. Σρεηηθά κε ην
ρξόλν ελαζρόιεζεο δεπηεξεπόλησο κε ηε γεσξγία θαζώο θαη ην εμσ-γεσξγηθό
εηζόδεκα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ην 9% ησλ εξσηεζέλησλ αζρνιείηαη
δεπηεξεπόλησο κε ηε γεσξγία πάλσ από 20 έηε, ην 6,5% από 6-10 ρξόληα, ην 5% από
11-20 ρξόληα, όπσο επίζεο θαη έλα 5% ηνπ δείγκαηνο αζρνιήζεθε δεπηεξεπόλησο κε
ηε γεσξγία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Τν 74,75% ηνπ δείγκαηνο είλαη νη θαηά θύξην
επάγγεικα γεσξγνί.
Επισειπημαηική ικανόηηηα - Υιοθέηηζη καλλιεπγειών
Ζ επόκελε νκάδα εξσηήζεσλ αθνξνύζε ζην ζρεδηαζκό-ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηελ
κειινληηθή παξαγσγή ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ ηερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο. Οη
εξσηώκελνη απάληεζαλ ζε εξώηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξόζεζε ηνπο λα
ζπλερίζνπλ λα θαιιηεξγνύλ ηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην
55% ζέιεη λα ζπλερίζεη λα θαιιηεξγεί ηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο, ην 26,25% ησλ
γεσξγνύλ δειώλνπλ όηη ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη έλα αξθεηά
κεγάιν πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 18,75% εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηζκέλν δειώλνληαο
όηη δελ μέξεη ηη ζέιεη λα θάλεη. Δπηπιένλ νη εξσηώκελνη εμήγεζαλ πεξηγξαθηθά ηνπο
ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα θαιιηεξγνύλ ηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο,
όπσο απηνί θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Πίλαθαο 1. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ζέζεσλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηνπο ιόγνπο
ζπλέρηζεο ησλ ίδησλ θαιιηεξγεηώλ
Λόγνη πλέρηζεο Ίδησλ Καιιηεξγεηώλ

%

Γελ μέξσ θάηη άιιν

66,67

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο

8,72

Κάλσ θηελνηξνθία

7,18

Μεγάιε ειηθία

5,13

Γλσξίδσ θαιά ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ βάδσ-έρσ ζπλεζίζεη

5,13

Έρσ ιίγα ρσξάθηα

2,05

Έρσ πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο

1,54

Απηέο είλαη νη θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο

1,54

Γελ έρσ πνιιά πνηηζηηθά

1,03

Απηά ηα πξντόληα δεηνύληαη

0,51

Καιιηεξγώ από όια

0,51

Γξάθεκα 1. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ πξνζνδνθόξα
θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο
Από ηα δεδνκέλα παξαηεξείηαη όηη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ πνπ ζέινπλ λα
ζπλερίζνπλ ηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο (66,67%), ην θάλνπλ επεηδή δελ μέξνπλ ηη άιιε
θαιιηέξγεηα λα θαιιηεξγήζνπλ. Αθνινπζεί κε ηεξάζηηα δηαθνξά ην 8,72% ησλ
εξσηώκελσλ, πνπ δειώλεη ηθαλνπνηεκέλν από ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ βάδεη, σο επίζεο
θαη ην 7,18% πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία θαη άξα δελ έρεη πνιιά πεξηζώξηα
γηα αιιαγέο θαιιηεξγεηώλ. Τν 5,13% ζεσξεί όηη έρεη κεγάιε ειηθία γηα αιιαγέο θαη
έλα ίδην πνζνζηό (5,13%) δελ ελδηαθέξεηαη γηα αιιαγέο (έρεη ζπλεζίζεη). Τέινο ζε
πνιύ κηθξά πνζνζηά πεξηγξάθνληαη ιόγνη όπσο ιίγα ρσξάθηα, ιίγα πνηηζηηθά θ.ι.π.).
Γηα απηνύο πνπ δειώλνπλ όηη ζα ζηακαηήζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ θιαζζηθώλ
θαιιηεξγεηώλ, νη πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνηίζεληαη
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λα ζηξαθνύλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη λα ζηακαηήζεη ηηο παιηέο
(26,75%). Ζ ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ δείγκαηνο γηα ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο είλαη:
ελεξγεηαθά θπηά, δελδξνθνκία, ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, αξσκαηηθά θπηά θαη
ηέινο ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη έλα πνζνζηό
ηεο ηάμεο ηνπ 2,5% ηνπ δείγκαηνο δειώλεη λα ζέιεη λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή
πξντόλησλ γεληθόηεξα θαη ην 1,5% δειώλεη όηη ζα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή θαη ζα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζε άιιν θιάδν. Σρεηηθά κε ην αλ γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε
πξνζνδνθόξα θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο, ην 46% ηνπ δείγκαηνο δελ γλσξίδεη
πνηα είλαη απηή, ελώ ην 24,5% ζεσξεί ηνλ ειίαλζν ζαλ ηελ πην πξνζνδνθόξα
θαιιηέξγεηα.
Όζνλ αθνξά ζηελ θπξηόηεξε κέζνδν ή ηερληθή θαιιηέξγεηαο πνπ ελδέρεηαη λα
αιιαρζεί ζηα επόκελα ρξόληα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απνηππώλνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 2. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ζέζεσλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ‘πνηα
θπξηόηεξε κέζνδν ή ηερληθή θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα αιιάμεηε κέζα ζηα
επόκελα ρξόληα’
Μεγάιε
Μείσζε

Μηθξή
Μείσζε

Κακία
Αιιαγή

Μηθξή
Αιιαγή

Μεγάιε
Αιιαγή

0%

0,3%

55,5%

40,3%

4,5%

0%

78,3%

15,3%

6,5%

0,3%

0%

71,3%

26,8%

1,8%

Αξδεπόκελε έθηαζε

0%

0%

63,5%

33,3%

3,3%

Ηδηόθηεηε έθηαζε

0%

0%

45,3%

43,8%

11%

Δλνηθηαδόκελε έθηαζε

0%

0,5%

64,5%

29,5%

5,5%

Φξήζε ιηπαζκάησλ

2,8%

23,5%

65,3%

4%

4,5%

Φξήζε αγξνρεκηθώλ

4%

21,5%

65,8%

4,3%

4,5%

0,3%

1,5%

83,8%

11%

3,5%

Δπέλδπζε ζε κεραλήκαηα
Σύκβαζε ρξήζεο κεραλήκαηνο θαη θνηλή ρξήζε
κεραλεκάησλ
Δπέλδπζε ζε αγξνηηθά θηίξηα θαη άιιεο
ππνδνκέο
(δξόκνη,
λεξό,
ειεθηξηζκό,
απνζηξάγγηζε, άξδεπζε, θξάρηεο θ.α)

Φξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ

Από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ
πξνηίζεηαη ηα επόκελα ρξόληα λα πξνβεί ζε αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ζηε κέζνδν ή ζηελ
αιιαγή ηεο ηερληθήο ηεο θαιιηέξγεηαο. Σπγθεθξηκέλα ζε θακία αιιαγή δελ πξνηίζεηαη
λα πξνβεί (θαηά θζίλνπζα ζεηξά), ζηε ρξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ ην 83,8%, ζηε
ζύκβαζε ρξήζε κεραλήκαηνο θαη θνηλή ρξήζε κεραλεκάησλ ην 78,3%, ζε
επελδύζεηο ζε αγξνηηθά θηίξηα ην 71,3%, ζηε ρξήζε αγξνρεκηθώλ θαη ιηπαζκάησλ ην
65,8% θαη ην 65,3% αληίζηνηρα, ζηελ ελνηθηαδόκελε έθηαζε ην 64,5%, ζηελ
αξδεπόκελε έθηαζε ην 63,5%, ζε επελδύζεηο ζηα κεραλήκαηα ην 55,5% θαη ζηελ
ηδηόθηεηε έθηαζε ην 45,3%. Δπίζεο, ζε κηθξόηεξα πνζνζηά ην δείγκα δειώλεη όηη ζα
πξνβεί ζε απμήζεηο (κηθξέο θαη κεγάιεο αιιαγέο) ζηα επόκελα ρξόληα: ζηελ
ηδηόθηεηε έθηαζε ην 54,8% ηνπ δείγκαηνο, ζε επελδύζεηο ζηα κεραλήκαηα ην
40,25%, ζηελ αξδεπόκελε έθηαζε ην 36,6%, ζηελ ελνηθηαδόκελε έθηαζε ην 35%, ζε
επελδύζεηο ζε αγξνηηθά θηίξηα ην 28,6%, ζηε ζύκβαζε ρξήζε κεραλήκαηνο θαη
θνηλή ρξήζε κεραλεκάησλ ην 21,8% θαη ζηε ρξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ ην 14,5%.
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Τέινο πνιύ ιηγόηεξνη ζθέθηνληαη όηη ζα απμήζνπλ ηε ρξήζε αγξνρεκηθώλ (8,8%) θαη
ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ (8,5%). Μεηώζεηο ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθώλ
πξνηίζεηαη λα θάλεη ζηα επόκελα ρξόληα ην 26,3% θαη 25,5% ηνπ δείγκαηνο
αληίζηνηρα.
Πέξα από ηελ πεξηγξαθή πνπ έδσζαλ νη εθαηνζηηαίεο αλαινγίεο,
πξνρσξήζακε αθόκε πεξηζζόηεξν γηα λα δνύκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά
κεηαμύ ησλ απόςεσλ γηα ηηο αιιαγέο ζε κεζόδνπο ή ηερληθέο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο
ζηηο νπνίεο ζα πξνβνύλ νη εξσηώκελνη ηα επόκελα ρξόληα. Γηα ηνλ ιόγν απηό
εθαξκόζηεθε ν κε παξακεηξηθόο έιεγρνο ηνπ Friedman. Από ηελ εθαξκνγή
δηαπηζηώζεθε όηη ε θπξηόηεξε κέζνδν ή ηερληθή θαιιηέξγεηαο πνπ ζα ήζειαλ λα
αιιάμνπλ ηα επόκελα ρξόληα ε ηδηόθηεηε έθηαζε (ζέινπλ πξνθαλώο λα απμήζνπλ ηελ
ηδηόθηεηε έθηαζή ηνπο) κε κέζν ζθνξ 6.34 (Φ2=704.688. p = 0.00). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί ε επόκελε αιιαγή ζε κέζνδν ή ηερληθή είλαη ε επέλδπζε ζε κεραλήκαηα
(Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Ζ εθαξκνγή ηνπ Friedman test γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αιιαγώλ ζε
κέζνδν ή ηερληθή θαιιηεξγεηώλ ηα επόκελα ρξόληα
Mean
Rank

Αιιαγή ζε κέζνδν ή ηερληθή θαιιηεξγεηώλ

Friedman
Statistics

Test

Δπέλδπζε ζε κεραλήκαηα

5,79

N

400

Σύκβαζε ρξήζεο κεραλήκαηνο θαη θνηλή ρξήζε κεραλεκάησλ

4,94

Φ2

704,688

Δπέλδπζε ζε αγξνηηθά θηίξηα θαη άιιεο ππνδνκέο (δξόκνη, λεξό, ειεθηξηζκό,
απνζηξάγγηζε, άξδεπζε, θξάρηεο θ.α)

5,09

df

8

Αξδεπόκελε έθηαζε

5,46

Asymp.
Sig.

0,000

Ηδηόθηεηε έθηαζε

6,34

Δλνηθηαδόκελε έθηαζε

5,42

Φξήζε ιηπαζκάησλ

3,70

Φξήζε αγξνρεκηθώλ

3,72

Φξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ

4,55

Σρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε θαη ηνπο ιόγνπο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, ην
79,50% ηνπ δείγκαηνο είλαη ζεηηθό ζηελ πηνζέηεζε κηα ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο θαη
κόλν ην 20,5% θαίλεηαη δύζπηζην ζε απηή ηελ πξννπηηθή. Οη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη
γηα ηνπο νπνίνπο ζα πηνζεηνύζαλ κηα ελεξγεηαθή θαιιηέξγεηα θαίλνληαη ζηνλ
αθόινπζν πίλαθα 4.
Ψο ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο (ζεκαληηθά θαη πνιύ ζεκαληηθά) γηα λα απνθαζίζνπλ
λα εγθαηαζηήζνπλ κηα ελεξγεηαθή θαιιηέξγεηα νη γεσξγνί ζεσξνύλ ηζόηηκα ην
ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, ηελ πςειή θεξδνθνξία θαη ηε κεγαιύηεξε παξαγσγή ζε
πνζνζηό 79%. Αθνινπζνύλ επίζεο ζε πςειά πνζνζηά, ε απμεκέλε δήηεζε ηνπ
πξντόληνο (78,8%), ε θαιύηεξε ηηκή ηνπ πξντόληνο (78,3%), ε ιηγόηεξε ρξήζε
ιηπαζκάησλ (75,3%), θαη ε ιηγόηεξε ρξήζε αγξνρεκηθώλ (73,1%). Παξαηεξήζεθε,
επίζεο, ιηγόηεξνη λα ζεσξνύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ηε κε ξύπαλζε ηνπ
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πεξηβάιινληνο (61%), ην θαιύηεξν αγξνηηθό πξντόλ (50,6%) θαη ηελ πςειόηεξε
επηδόηεζε (50%). Τέινο, πνιύ ιηγόηεξνη γεσξγνί ζεσξνύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο
γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο, ηε ρξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ
(47,6%), ηελ επαγγεικαηηθή πξόθιεζε (41,8%) θαη ηε ζηάζε δσήο (37,6%).
Παξαηεξήζεθε, επίζεο, λα απνηεινύλ νπδέηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο ε ζηάζε δσήο από ην (26,5%), ε επαγγεικαηηθή
πξόθιεζε (23,8%), ε ρξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ (21%), ε πςειόηεξε επηδόηεζε
(20,5%) ην θαιύηεξν αγξνηηθό πξντόλ (11,3%) θαη ε κε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
(9,8%). Αζήκαλην θίλεηξν (ιίγν ή πνιύ) ζεσξνύλ ζε πνιύ κηθξόηεξα πνζνζηά ην
δείγκα, ην θαιύηεξν αγξνηηθό πξντόλ (16,8%), ηε ζηάζε δσήο (15,6%), ηελ
επαγγεικαηηθή πξόθιεζε (14,1%), ηε ρξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ (11,1%), ηελ
πςειόηεξε επηδόηεζε (9,1%) θαη ηε κε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (8,8%).
Πίλαθαο 4. Πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ζέζεσλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηνπο ιόγνπο
πηνζέηεζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ
Πνιύ
αζήκαληνο

Αζήκαληνο

Οπδέηεξν

εκαληηθόο

Πνιύ
ζεκαληηθόο

Υςειή θεξδνθνξία

0,5%

0,5%

78,5%

Φακειό θόζηνο παξαγσγήο

0,5%

0,5%

78,5%

Απμεκέλε δήηεζε πξντόληνο

0,5%

0,3%

4,5%

74,3%

Καιύηεξν αγξνηηθό πξντόλ

7,8%

9%

11,3%

25,8%

25,8%

Γελ ξππαίλεηαη ην πεξηβάιινλ

2,5%

6,3%

9,8%

25%

36%

Μεγαιύηεξε παξαγσγή

0,3%

0,3%

4,8%

74,3%

Καιύηεξε ηηκή πξντόληνο

0,3%

1%

3%

75,3%

Ληγόηεξε ρξήζε ιηπαζκάησλ

1,5%

2,8%

25,3%

50%

Ληγόηεξε ρξήζε αγξνρεκηθώλ

0,5%

2%

4%

26,3%

46,8%

Φξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ

3,3%

7,8%

21%

25,8%

21,8%

Σηάζε δσήο

6,8%

8,8%

26,5%

21,8%

15,8%

Δπαγγεικαηηθή πξόθιεζε

6,8%

7,3%

23,8%

21%

20,8%

Υςειόηεξε επηδόηεζε

5,3%

3,8%

20,5%

9,5%

40,5%

Πέξα από ηελ πεξηγξαθή πνπ έδσζαλ νη εθαηνζηηαίεο αλαινγίεο, πξνρσξήζακε
αθόκε πεξηζζόηεξν γηα λα δνύκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
απόςεσλ γηα ηνπο ιόγνπο πηνζέηεζεο κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο. Γηα ηνλ ιόγν
απηό εθαξκόζηεθε ν κε παξακεηξηθόο έιεγρνο ηνπ Friedman. Από ηελ εθαξκνγή
δηαπηζηώζεθε όηη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο είλαη ε
πςειή θεξδνθνξία θαη ην ρακειό θόζηνο παξαγσγήο κε κέζν ζθνξ 8.91
(Φ2=1696.922, p = 0.00). Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν επόκελνο ζεκαληηθόο ιόγνο είλαη ε
θαιύηεξε ηηκή ηνπ πξντόληνο (Πίλαθαο 5).
Τν επόκελν βήκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πεξηειάκβαλε ηνλ έιεγρν ηεο
αλεμαξηεζίαο Φ2 (Pearson Chi-Square), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο. Οη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πνπ
ζπλδπάζηεθαλ θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο αλεμαξηεζίαο Φ2
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 6.
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Πίλαθαο 5. Ζ εθαξκνγή ηνπ Friedman test γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ιόγσλ γηα ηελ
πηνζέηεζε κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο
Λόγνη πηνζέηεζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ

Mean Rank

Υςειή θεξδνθνξία

Friedman Test Statistics

8,91

N

Φακειό θόζηνο παξαγσγήο

8,91

Φ

2

400

Απμεκέλε δήηεζε πξντόληνο

8,65

df

12

Καιύηεξν αγξνηηθό πξνηόλ

5,34

Asymp. Sig.

0,000

Γελ ξππαίλεηαη ην πεξηβάιινλ

6,19

Μεγαιύηεξε παξαγσγή

8,67

Καιύηεξε ηηκή πξντόληνο

8,73

Ληγόηεξε ρξήζε ιηπαζκάησλ

7,43

Ληγόηεξε ρξήζε αγξνρεκηθώλ

7,21

Φξήζε πνηνηηθώλ ζπόξσλ

5,26

Σηάζε δσήο

4,55

Δπαγγεικαηηθή πξόθιεζε

4,96

Υςειόηεξε επηδόηεζε

6,21

1696,922

Πίλαθαο 6. Σπζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ
Υ2
(chiquare)

d.f

P
(asymp
Sig.)

Ζιηθία

2,82

5

0,72

Φύιν

0,067

1

0,44

Δπάγγεικα

36,93

3

0,00

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

7,66

6

0,26

Φξόλνο ελαζρόιεζεο σο θύξην επάγγεικα γεσξγόο

2,69

5

0,747

Αθαζάξηζην γεσξγηθό εηζόδεκα ησλ θαηά θύξην επάγγεικα
γεσξγώλ

47,55

5

0,00

Αθαζάξηζην γεσξγηθό εηζόδεκα
δεπηεξεπόλησο κε ηε γεσξγία

44,49

4

0,00

Μέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο

54,58

4

0,00

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ηηκέο πώιεζεο ησλ αγξνηηθώλ
πξντόλησλ

1,17

1

0,17

Ύπαξμε ή όρη πξνβιεκάησλ δηάζεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ

19,63

1

0,00

Θέζεηο γηα ην πσο αληηιακβάλνληαη ηηο αιιαγέο ηεο λέαο
ΚΑΠ

70,72

3

0,00

Δθηίκεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε γεσξγία κεηά ην 2013

72,69

3

0,00

Γήισζε

Τηνζέηεζε ή όρη
κηαο ελεξγεηαθήο
θαιιηέξγεηαο
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ησλ

απαζρνινύλησλ

Σρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «πηνζέηεζε ή όρη κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο» θαίλεηαη
λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην επάγγεικα ησλ εξσηώκελσλ (Φ2=36,93, p=0,00),
κε αθαζάξηζην γεσξγηθό εηζόδεκα ησλ θαηά θύξην επάγγεικα γεσξγώλ (Φ2=47,55,
p=0,00), κε ην αθαζάξηζην γεσξγηθό εηζόδεκα ησλ απαζρνινύλησλ δεπηεξεπόλησο
κε ηε γεσξγία (Φ2=44,49, p=0,00), κε ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο (Φ2=54,58,
p=0,00), κε ηελ ύπαξμε ή όρη πξνβιεκάησλ ζηε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο
(Φ2=19,636, p=0,00), ην πώο αληηιακβάλνληαη ηηο αιιαγέο ηεο λέαο ΚΑΠ
(Φ2=70,726, p=0,00) θαη κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε γεσξγία κεηά ην
2013 (Φ2=72,69, p=0,00). Αληίζεηα δελ ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο
απόθαζεο γηα πηνζέηεζεο κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο κε ηελ ειηθία (Φ2=2,822,
p=0,727), κε ην θύιν (Φ2=0,067, p=0,445), κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο
(Φ2=7,662, p=0,264), κε ην ρξόλν ελαζρόιεζεο ηνπο θύξηα κε ηε γεσξγία, (Φ2=2,695,
p=0,747) θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα ηηο ηηκέο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπο
(Φ2=1,173, p=0,179).
πκπεξάζκαηα – πδήηεζε
Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα δηεμήρζε ζε θαηνίθνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Έβξνπ πνπ
είλαη ηδηνθηήηεο γεο ή αιιηώο θάηνρνη αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ. Κύξηνο ζθνπόο
ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα θαηαγξαθνύλ νη ζέζεηο θαη νη απόςεηο ησλ θαηόρσλ
αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζηνλ Έβξν γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, θαζώο θαη
λα πξνζδηνξηζηνύλ νη παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (αηνκηθά θαη ηεο
εθκεηάιιεπζεο) πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκό πηνζέηεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ
θαιιηεξγεηώλ.
Οη εξσηώκελνη εκθαλίδνληαη απαηζηόδνμνη γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ζηε γεσξγία
θαη νη πεξηζζόηεξνη δηζηαθηηθνί ζηελ πηνζέηεζε λέσλ θαιιηεξγεηώλ θαη ζηελ
πηνζέηεζε κεγάισλ αιιαγώλ ζηηο ηερληθέο ή κεζόδνπο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο.
Μειεηώληαο θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηώλ (λέεο
θαιιηέξγεηεο –λέεο ηερληθέο) επηζεκαίλεηαη όηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο
ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ν ρξόλνο ελαζρόιεζεο κε ηε γεσξγία θαζώο θαη ηα
ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο όπσο ην αθαζάξηζην γεσξγηθό εηζόδεκα θαη ην κέγεζνο
ηεο εθκεηάιιεπζεο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζπκία ησλ θαηόρσλ αγξνηηθώλ
εθκεηαιιεύζεσλ γηα πηνζέηεζε θαηλνηνκηώλ.
Οη θάηνρνη αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηεο ΠΔ Έβξνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθνί ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζηελ πξννπηηθή πηνζέηεζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ
(πηζαλόλ εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ πνπ εληζρύεη απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο) κε
ζεκαληηθόηεξα (ζρεδόλ ηζόηηκα) θίλεηξα γηα απηή ηελ απόθαζε, ην ρακειό θόζηνο
παξαγσγήο θαη ε πςειή θεξδνθνξία. Φαίλεηαη επίζεο από ηα απνηειέζκαηα όηη ε
ιηγόηεξε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθώλ θαζώο θαη ε ξύπαλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο βαξαίλνπλ ζεκαληηθά ηελ απόθαζή ηνπο γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο
ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο, γεγνλόο πνπ εξκελεύεηαη από ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
γεσξγώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη από ηε ζεηηθή ζρέζε πνπ
έρεη ε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθώλ ζην θόζηνο ηεο θαιιηέξγεηαο.
Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ε επηδόηεζε ηνπ πξντόληνο κπνξεί γηα έλα
ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο λα ζεσξείηαη ζεκαληηθό θίλεηξν γηα ηελ
εγθαηάζηαζε κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο, πιελ όκσο δελ απνηειεί θαη
θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα απηήλ ηελ ελέξγεηα, αθνύ ηαπηόρξνλα γηα ην 1/3 ηνπ
δείγκαηνο απνηειεί νπδέηεξν ή αζήκαλην παξάγνληα. Παξαηεξείηαη ζύκθσλα κε ηα
ηειεπηαίν κηα ζηξνθή ησλ γεσξγώλ από ηε ζηελή ινγηθή ησλ επηδνηήζεσλ.
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Αληηιακβάλνληαη (ζπλεηδεηνπνηνύλ) όηη ε θεξδνθνξία ηνπο εμαξηάηαη από ην
ρακειόηεξν θόζηνο παξαγσγήο, ηε κεγαιύηεξε παξαγσγή, ηελ θαιύηεξε ηηκή ηνπ
πξντόληνο, ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη όρη κόλν ε επηδόηεζε ηνπ πξντόληνο. Τέινο, ε
επαγγεικαηηθή πξόθιεζε θαη ε
ζηάζε δσήο δελ απνηεινύλ θαζνξηζηηθνύο
παξάγνληεο γηα ηελ απόθαζε πηνζέηεζεο κηαο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο αλ δελ
ζπλνδεύεηαη θαη από άιια ζηνηρεία θεξδνθνξίαο.
Όπσο θαίλεηαη, κηα ζεηξά από κεηαβιεηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθνί γηα λα επεξεάζνπλ
ηελ πηνζέηεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη ε γλώζε απηώλ κπνξεί λα δώζεη
πνιιέο απαληήζεηο ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε ράξαμε ησλ ζρεηηθώλ πνιηηηθώλ. Σε
επίπεδν πνιηηηθήο, ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα ζπλεθηηθή
πνιηηηθή γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
Διιάδα λα επηηύρεη ηνπο εζληθνύο ζηόρνπο γηα ηελ παξαγσγή βηνελέξγεηαο πνπ έρεη
ζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε πηνζέηεζε θαη
εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
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ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΕΩΩΝ:
ΜΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Μιχαήλ Κ. Μαντδανάρ

Πεπίλεψε
Σν πξφβιεκα ηεο χπαξμεο ή κε δηθαησκάησλ ζηα δψα απνηειεί έλαλ πξνβιεκαηηζκφ,
ν νπνίνο θαηά βάζε έρεη εζηθή πξννπηηθή. Δληνχηνηο, ζα ηνικνχζακε λα
ηζρπξηζηνχκε, φηη δελ ζεκαηνδνηεί ηελ πξφζθνξε αλάπηπμε πεδίνπ εζηθψλ
δηιεκκάησλ, αθνχ ε χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε
ζπλνκνιφγεζεο ππνρξεψζεσλ θαη θαζεθφλησλ. Καηά ηνχην, άιινη εξεπλεηέο
δηεπφκελνη απφ λαηνπξαιηζηηθέο ζέζεηο, ππνζηεξίδνπλ θπζηνθξαηηθέο αληηιήςεηο,
ησλ νπνίσλ ην αμηαθφ ζχζηεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλαγλψξηζε
δηθαησκάησλ ζηα δψα, ελψ άιινη, δηεπφκελνη απφ νξζνινγηζηηθέο πξννπηηθέο, νη
νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ, δελ εληάζζνπλ ηα δψα ζην πιαίζην ηεο
πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, νπφηε θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ζε απηά δηθαηψκαηα. Ζ
νπνηαδήπνηε κνλνδηάζηαηε εδξαίσζε ηεο εζηθήο πξνηεξαηφηεηαο ηεο χπαξμεο ή ηεο
κε χπαξμεο δηθαησκάησλ ζηα δψα, θαη’ άιινπο, αλαηξεί ηελ απφθξηζε ζην νπζηψδεο
εξψηεκα, ηεο χπαξμεο εζηθήο ππνρξέσζεο απέλαληη ζε απηά, ελψ θαη’ άιινπο,
απνπνηείηαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ αλζξψπνπ θαη δψσλ, ζε έλα
νξζνινγηζηηθφ πιαίζην πινπξαιηζκνχ θαη εζηθνχ ιεηηνπξγηζκνχ.
Λέξειρ κλειδιά: Βηνπνηθηιφηεηα, δηθαηψκαηα δψσλ, σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε,
δηθαητθή πξννπηηθή, αλζξσπνθεληξηζκφο, πεξηβαιινληηθή θξίζε, εζηθφο
πξνβιεκαηηζκφο
Αλ αζπαζηνχκε ηε ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε, ε νπνία απνξξέεη ηφζν απφ ηα Ζζηθά, φζν
θαη απφ ηα Πεξί ησλ δψσλ έξγα ηνπ, φηη: ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν κηαο θνηλσλίαο,
εμαξηάηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο, απέλαληη ζηνπο γέξνπο θαη ηα δψα,
ηφηε αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε ινγηθή ηεο αλαδήηεζεο ηεο χπαξμεο δηθαησκάησλ ζηα
δψα. Σν δήηεκα ηεο εμέηαζεο, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ,
πξνβάιιεη σο εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ππάγεηαη ζηε ζθαίξα δηθαηνδνζίαο ηεο
εζηθήο θηινζνθίαο: «Ζ Ζζηθή θηινζνθία, δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο
επηζηήκεο (ηεο Οηθνινγίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Πνιηηηθήο επηζηήκεο, αθφκε θαη
ηεο αλάιπζεο ζξεζθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ), δηφηη παξφιν πνπ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο
ζην ζαπκάδεηλ, αδπλαηεί λα αθνξκάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ απηφ. Ζ Ζζηθή
απνηειεί σο επί ην πιείζηνλ πξαθηηθή θηινζνθία θαη φινη νη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί
επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη αλαπιάζνληαη απφ ηε δχλακε ηεο αλάγθεο. Απηή αθξηβψο
ε αλάγθε, είλαη θαη ν θηλεηήξηνο κνριφο ηεο Ζζηθήο (Δθαξκνζκέλε Ζζηθή). Δάλ ε
ζπγθπξία δελ ην επηβάιιεη ή, ηνπιάρηζηνλ, δελ ην επηηξέπεη, είλαη αδχλαηνλ λα
αλαδπζνχλ εζηθά εξσηήκαηα» (Πξσηνπαπαδάθεο 2009). Καηά ηνλ Φνπθψ, ν ξφινο
ηεο θηινζνθίαο δελ εδξάδεηαη ζηελ απνθάιπςε ηεο θεθξπκκέλεο αιήζεηαο, αιιά
ζηελ επηζήκαλζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαλεξνχ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα
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νδεγήζεη ζηελ επίγλσζε θαη ζηε ζπλείδεζε εθείλνπ, πνπ επεηδή είλαη ηφζν ζπγγελέο
πξνο εκάο, δηα ηνχην είλαη θαη ηφζν απφκαθξν, νπφηε θαη θαζίζηαηαη δπζζεψξεην,
απξνζπέιαζην θαη αζπλέγγηζην. Αλ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε θηινζνθία είλαη
επηζηεκνινγία, θαηά ηνλ Φνπθψ, δελ ζρεηίδνληαη επηζηήκε θαη θηινζνθία, δηφηη ε
επηζηήκε αλαθαιχπηεη ην άγλσζην, ελψ αληίζεηα ε θηινζνθία εξκελεχεη ην ππάξρνλ
(Φνπθψ 2011, 105).
Γελλάηαη απφ ηηο παξαπάλσ παξαζέζεηο ην δηθαηνινγεκέλν εξψηεκα: Ο ξφινο ηεο
θηινζνθίαο θαη ηεο εζηθήο, αθνξά κφλν ζηνλ άλζξσπν ή θαη ζε άιινπο έκβηνπο ή
άβηνπο νξγαληζκνχο; Τθίζηαηαη εζηθή ζηα δψα ή φρη θαη αλ φρη, γηαηί δελ έρνπλ φια
ηα δψα ηελ ίδηα ελζηηθηψδε αληίδξαζε; Όπσο ζα παξαηεξήζνπκε παξαθάησ, απφ ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ ηεο χπαξμεο εζηθήο ζπλείδεζεο ζηα δψα, θαη ηεο επηγέλλεζεο απφ
ηελ ηπρφλ απνδνρή ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο, ζε απηά δηθαησκάησλ, αλαθπήζεθαλ
αληηθξνπφκελεο εξεπλεηηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο άιιεο δέρνληαη δηθαηψκαηα ζηα δψα θαη
άιιεο αξλνχληαη. Καηά ηελ Ζιηάδε, ε απνπζία ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο ζηα δψα, ε
έιιεηςε ηεο έιινγεο πξαθηηθήο ηνπ βίνπ, θαζψο θαη ε ειιηπήο πινπξαιηζηηθή
εζσηεξηθή ηνπο απηνλνκία, απνηέιεζε ηελ βάζε ησλ επηρεηξεκάησλ γηα ηελ κε
αλαγλψξηζε εζηθνχ status ησλ δψσλ. Παξάιιεια σζηφζν, ππνζηεξίρζεθε ην φηη ε κε
αλαγλψξηζε εζηθνχ status ησλ δψσλ δελ δηθαηνινγεί ηε βάλαπζε κεηαρείξηζή ηνπο
απφ ηνλ άλζξσπν, κε αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο θάζε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ζηελ
αλζξψπηλε εζηθή (Ζιηάδε 2011).
Οη πξψηεο θηινζνθηθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο επηζεκάλζεθε ην θπζηθφ δηθαίσκα ησλ
δψσλ γηα δσή θαη ειεπζεξία, θαη’ αληηζηνηρία κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξψπνπ, δεκνζηεχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα. Δθείλε ηελ πεξίνδν
πηνζεηήζεθαλ ηα πξψηα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηελ Αγγιία, ηηο
Ζ.Π.Α. θαη ηε Γαιιία, κέζα ζε θιίκα έληνλεο ακθηζβήηεζεο. Καηά ην δεχηεξν κηζφ
ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα αιιάδεη νπζησδψο, θαζψο
δηαπηζηψλεηαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
πεηξάκαηα δηεζλψο θαη ζπγρξφλσο δηνγθψλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη
εκθαλίδνληαη ηεξάζηηνη θίλδπλνη εμαθάληζεο δηαθφξσλ εηδψλ. Παξάιιεια
εμειίζζεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηε βηνινγηθή εγγχηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηα
δψα. Σα δεδνκέλα απηά νδήγεζαλ ζε αλαζέξκαλζε ηεο θηινζνθηθήο ζπδήηεζεο γηα
ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ (Ζιηάδε 2011).
Καηά ηελ Ζιηάδε ε λνκηθή έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο ππνθείκελν θαη θνξέαο
ηνπ. Αθξηβψο απηή ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ επηδηψθνπλ λα απνδψζνπλ ζηα δψα
νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζρεηηθνχ θηλήκαηνο, επηθαινχκελνη επηρεηξήκαηα, φπσο φηη ζα
πξέπεη λα πηνζεηεζεί θαη γηα ηα δψα λνκηθφ πιαίζην αληίζηνηρα κε φζα γίλνληαη δεθηά
γηα ηα λνκηθά πξφζσπα. Αθνινπζψληαο ηελ παξαδνζηαθή δηάθξηζε ηδησηηθνχ θαη
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηε ζχγρξνλε έλλνκε ηάμε δηαθξίλνληαη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο
δηθαησκάησλ: (α) Σα ηδησηηθά δηθαηψκαηα. Σα δηθαηψκαηα απηά αθνξνχλ ζε ηδησηηθέο
έλλνκεο ζρέζεηο θαη ξπζκίδνληαη απφ ην αζηηθφ δίθαην θαη ηνπο ινηπνχο θαλφλεο ηνπ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζε επίπεδν θνηλνχ λφκνπ. (β) Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηα νπνία
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Με ηελ έλλνηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
πεξηγξάθνληαη λνκηθά δεζκεπηηθνί θαλφλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε
αμηψζεηο ηνπ αηφκνπ ή ζπλφινπ αηφκσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο θαη θάζε κνξθήο
νξγάλσζεο δεκφζηαο εμνπζίαο, ηππνπνηνχληαη θαη πξνζηαηεχνληαη ζε θείκελα
απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο, φπσο είλαη ην ζχληαγκα θάζε ρψξαο, αλαθέξνληαη δε ζε
νπζηψδεηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο θαη δξάζεο, φπσο είλαη ε δσή θαη ε
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αμία ηνπ αλζξψπνπ, ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε αξρή ηεο
ηζφηεηαο (Ζιηάδε 2011).
Καηά ηελ Ζιηάδε, νξηζκέλεο φςεηο ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ, ζην ειιεληθφ
λνκηθφ πιαίζην θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ππφ ην εηδηθφηεξν πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο (ηΔ
1511/2003) θαη ηεο ζεκειίσζεο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ιήςε ζεηηθψλ
κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Χζηφζν, ε κέξηκλα
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο δελ απνηειεί παξά κφλνλ κία δηάζηαζε ηνπ
γεληθφηεξνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο αλαθνξά ζηα
εμαηνκηθεπκέλα δψα. Ζ ζπδήηεζε γηα ην λνκηθφ status ησλ δψσλ ζηελ Διιάδα
πεξηνξίδεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε δηαηάμεηο ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ (λ. 1197/1981,
λ.3170/2003, «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ
ζθνπφ»), εκπινπηίδεηαη δε απφ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ
εληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε (λ. 2017/1992 γηα ηελ θχξσζε ηεο
Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο) θαζψο θαη απφ ην
δίθαην ηεο Δ.Δ., ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλεο
εθθάλζεηο ηνπ ζέκαηνο. Καηά ηελ Ζιηάδε, επί ηνπ παξφληνο, πεξηζζφηεξν εθηθηή θαη
ππνζηεξίμηκε εκθαλίδεηαη ε ζέζπηζε λνκηθά δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ κέζσ ησλ
νπνίσλ δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεθηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δψσλ θαη ε πξνζηαζία
ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγλψξηζε ππνθεηκεληθψλ δηθαησκάησλ. Σν αίηεκα γηα
ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ δελ ππνβαζκίδεη ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζε επίπεδν θνηλνχ λφκνπ, νη νπνίεο αθφκε θαη φηαλ είλαη
άηνικεο, κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, θαζψο απνηεινχλ κέζν
γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ
δψσλ, ηππνπνηψληαο ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ κέζσ ξπζκίζεσλ θαη
θαζηεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεχζεηο (Ζιηάδε 2011).
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ απνηέιεζαλ ηκήκα ηνπ εζηθνχ
πξνβιεκαηηζκνχ θαη βαζηθφ κέιεκα ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο. Δπηπιένλ, γηα αηψλεο
επηθξάηεζε ε αξηζηνηειηθή ινγηθή πεξί ηεο θπζηθήο ηεξαξρίαο. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε:
νη άλζξσπνη, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο βάζεη ηεο
ινγηθήο, ελψ ηα δψα ελεξγνχλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ ελζηηθηψδε έκθπηε νξκή.
ηα Φπζηθά ηνπ ν Αξηζηνηέιεο (192b-193b), δηαηππψλεη ηε ζεψξεζή ηνπ, πσο απφ ηα
φληα, έλα κέξνο ππάγεηαη ζηε θχζε θαη έλα άιιν ππάγεηαη ζε άιιεο αηηίεο. Οη
άλζξσπνη, ηα δψα θαη ηα θπηά δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε εθείλα, ηα νπνία δελ έρνπλ
ζπζηαζεί απφ ηε θχζε. Κάζε ηη πνπ είλαη απφ ηε θχζε δηαζέηεη ηε δχλακε ηεο
θηλήζεσο θαη ηεο ζηάζεσο, ζε αληίζεζε κε ηα άιια πξάγκαηα, φπσο κία νηθία πνπ δελ
είλαη απφ ηε θχζε». Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, κεηαμχ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, νη
άλζξσπνη ππεξέρνπλ ησλ δψσλ (Αξηζηνηέιεο Φπζηθά 192b-193b). Μέζα ζηε θχζε
ηνπ αλζξψπνπ ελππάξρεη ε ηάζε λα δεη θαη λα ζπκβηψλεη κέζα ζε κηα θνηλσλία καδί
κε άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Μέζα απφ απηή ηνπ ηε ζθέςε πεγάδεη ε θηινζνθηθή
ζέζε ηνπ, φηη ν άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ πνιηηηθφ δψν. Ο άλζξσπνο δειαδή,
είλαη απφ ηε θχζε ηνπ πιαζκέλνο λα δεη θαη λα ζπκβηψλεη καδί κε άιινπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ κέζα ζε κηα θνηλσλία, ε νπνία δηέπεηαη απφ πνιίηεπκα θαη απφ
λφκνπο (Barney 2008, 293-322). Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, φπνηνο άλζξσπνο δελ δεη κέζα
ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία, έηζη φπσο είλαη πιαζκέλνο απφ ηε θχζε ηνπ λα δεη,
ηφηε είλαη έλα αηειέο νλ, ή απνηειεί θάηη αλψηεξν ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο (ζεξίν ή
Θεφο). Δπνκέλσο, θαηά ην ηαγεηξίηε, εθφζνλ ν άλζξσπνο δελ είλαη αηειήο θαη
θαηψηεξνο, νχηε θάπνην νλ αλψηεξν ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, είλαη δψν πνιηηηθφ
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(Kullmann 1991, 94-117). Δπηπξνζζέησο, εθφζνλ ν άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ έρεη
ηελ ηδηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο θαη εθ ηνπ γεγνλφηνο ηεο ππεξνρήο ζε
ζρέζε κε ηα ππφινηπα άινγα φληα, ηφηε αβίαζηα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα ηεο
θαηάηαμήο ηνπ ζηα εθ θχζεσο πνιηηηθά δψα (Αξηζηνηέιεο Πνιηηηθά, 1253a – 1254b).
Καηά ηνχην, θαη’ αληηδηαζηνιή κε ηα δψα, ηα νπνία λαη κελ κπνξνχλ θαη
αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θνηλσλίεο, ρσξίο εληνχηνηο, ε ζχλζεζε ησλ δσηθψλ
θνηλσληψλ λα απνηειεί έιινγε επηινγή, νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, απνηεινχλ πνιηηηθή
επηινγή. Σα δψα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ, θαζψο δελ δηαζέηνπλ ηε
δπλαηφηεηα ηεο ινγηθήο, ησλ ζπιινγηζκψλ, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ειεχζεξεο
βνχιεζεο πνπ δηαζέηνπλ ηα αλζξψπηλα φληα. Καηά ηνχην, δελ κπνξνχλ λα
εθιεθζνχλ σο ππεχζπλα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ ελζηηθηψδε πξννπηηθή,
νχηε κπνξνχκε λα πξνζδψζνπκε ζε απηέο εζηθή πξννπηηθή. Ο άλζξσπνο αληίζεηα,
αληηιακβάλεηαη θαη κε βάζε ηνλ πηνζεηεκέλν εζηθφ ηνπ θψδηθα, πξνβαίλεη ζε
πξαθηηθέο βίνπ, νη νπνίεο επηγελλνχλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Άξα ν άλζξσπνο
κέζα απφ ηελ παηδεία θαη απφ ηε ζπλήζεηα ηνπ θνηλσληθνχ ήζνπο, καζαίλεη λα είλαη
θαη λα ιεηηνπξγεί ελάξεηα. Ζ πξναίξεζε ινηπφλ, απνηειεί, αλζξψπηλν θηήκα θαη
βάζε ηεο εζηθήο πξάμεο. Καη αλ ιεθζεί ππφςε ε θηινζνθηθή δηακάρε γηα ηελ
πξνέιεπζε ησλ ηδεψλ, κεηαμχ ηεο πιαησληθήο θαη αξηζηνηειηθήο ζεσξίαο, πνπ
δηελεξγείηαη ζην δήηεκα, γηα ην αλ πξφθεηηαη γηα έκθπηε ή επίθηεηε θαηάθηεζε, κε
ηνλ κελ Πιάησλα λα ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα έκθπηε, ελψ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, φηη
πξφθεηηαη γηα επίθηεηε, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε λνεηηθή ππεξνρή ηνπ αλζξψπνπ. Σα
δψα δελ δηαζέηνπλ πξναίξεζε. Ζ πξναίξεζε απνηειεί ηελ νξζνινγηθή επηινγή ηνπ
αλζξψπνπ, σο επηζπκία θαη εθινγή πξαγκάησλ, πξαθηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ, ηα
νπνία ππάγνληαη ζηελ θπξηαξρία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ βνχιεζεο θαη εθινγήο
(Αξηζηνηέιεο Ζζηθά Νηθνκάρεηα, 1112 a).
Αλ θαη θαηά αξηζηνηειηθή παξαδνρή εθιείπεη ε βνχιεζε θαη ε πξναίξεζε απφ ηα
δψα, ν ίδηνο ν ηαγεηξίηεο απηναλαηξείηαη, σο πξνο ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο
ζπλείδεζεο ζηα δψα, αθνχ ζην Πεξί ηα δψα ηζηνξίαη (618 a26) δηαηείλεηαη, φπσο θαη
νη ησηθνί, φηη ηα δψα έρνπλ ζπλείδεζε ησλ ελζηηθησδψλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη
ηθαλνηήησλ ηνπο, νπφηε είλαη θαηά θχζεη εμνηθεησκέλα κε ηελ εγγελή θαη
πξνδηαγεγξακκέλε απφ ηελ πξφλνηα ηεο θχζεο ηθαλφηεηά ηνπο. Δπηπξνζζέησο ν
Αξηζηνηέιεο, εληνπίδεη ηελ χπαξμε ζπλείδεζεο ζηα δψα, ηδηαηηέξσο, φζνλ αθνξά ζηε
ζπλαίζζεζε ηεο δεηιίαο ηνπο, ελψ νη ησηθνί, ηελ εληνπίδνπλ ζηε ζπλαίζζεζε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ επέιεπζε ηεο ελζηηθηψδνπο νξκήο ηνπο
(Μαληδαλάο 2012, 54).
Αλ αλαινγηζηνχκε θαη αλ εθιάβνπκε σο βαζηθφ θξηηήξην θαη εξκελεπηή ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ πινπξαιηζκνχ, ηνλ αλζξψπηλν νξζνινγηζκφ, απηφ δελ καο
απαιιάζζεη απφ εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, νχηε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηξνθή
πξνζσπηθνχ σθειηκηζκνχ, αιιά αληηζέησο ζα πξέπεη λα καο επηθνξηίζεη κε
πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο, φζνλ αθνξά ζηε ζπλχπαξμή καο κε άιια φληα θαη λα καο
ππελζπκίζεη πεξηζζφηεξν ηα θξαπγαιέα ζθάικαηά καο απέλαληη ζηε θχζε. Σφηε θαη
κφλν, ε νξζνινγηθφηεηά καο ζα πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα δέζκεπζεο θαη γλψκνλα
απνπνίεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαθνκεηαρείξηζεο άιισλ φλησλ. Ο Καλη
εμάιινπ, κεηαμχ άιισλ, ηφληζε φηη ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ δψσλ απφ κέξνπο καο
είλαη θαηαδηθαζηέα θαη ζπληζηά ππνβηβαζκφ ηνπ είδνπο καο (Kant 1963, 239-241).
Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ ζέισ λα βιάςσ έλα ζθπιάθη, ν Καλη ζα έιεγε,
θαηά ην πξφηππν ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ε νπνία επηηάζζεη λα πξάηηνπκε θαηά
ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν χςηζηνο γλψκνλαο ηεο βνπιήζεψο καο λα θαηαζηεί θαζνιηθφο
λφκνο, πσο νθείισ λα κελ ην βιάςσ, αθξηβψο επεηδή απηή ε βιαπηηθή ζπκπεξηθνξά
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κνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο παξάδεηγκα γηα αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο πξνο
ζπλαλζξψπνπο καο (Kant 2001,212-213, Πξσηνπαπαδάθεο2010,74-96).
H απφπεηξα ηνπ Kαλη λα ζηεξίμεη θάπνηα έκκεζα θαζήθνληα πξνο ηα δψα, ζην
γεγνλφο φηη ε θαθνκεηαρείξηζή ηνπο ηζνδπλακεί κε παξαβίαζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ
έρνπκε πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη ηελ αλζξσπφηεηα, έρεη επηθξηζεί απφ ζχγρξνλνπο
εζηθνχο θηινζφθνπο. «Χο πξνο ηα θηήλε δελ έρνπκε θαλέλα άκεζν θαζήθνλ…
Χζηφζν, δελ κπνξεί λα αξλεζεί θαλείο φηη ε ζθιεξφηεηα πξνο ηα δψα απάδεη κε ην
λφκν ηνπ ιφγνπ, θαη ην ιηγφηεξν ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αθαηάιιειν κέζν. Κάζε
πξάμε βαζαληζκνχ δψσλ, ή πξφθιεζεο πφλνπ, ή αληηκεηψπηζήο ηνπο ρσξίο αγάπε,
καο επηειίδεη… Πξφθεηηαη γηα θάηη ην απάλζξσπν θαη εδψ ππάξρεη κηα αλαινγία κε
ηηο ππνρξεψζεηο εηο εαπηφλ, θαζψο ζε ηειηθή αλάιπζε δελ αληηκεησπίδνπκε ηνλ εαπηφ
καο κε ζθιεξφηεηα. Καηαπλίγνπκε ην αίζζεκα ηεο αλζξσπηάο πνπ ππάξρεη κέζα καο
θαη γηλφκαζηε αλαίζζεηνη. Δπνκέλσο, απηή ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί έκκεζε
πξνζβνιή ηεο αλζξσπφηεηαο ζην πξφζσπφ καο… Δδψ ππάξρεη θάηη ην αλάξκνζην,
θάηη πνπ καο θαζηζηά αλήζηθνπο» (Kant 1997, 434-435). Ο Παηνλίδεο επηζεκαίλεη
πσο ππάξρνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηηο δηαιέμεηο πεξί εζηθήο, θαζψο
απνηεινχλ θείκελα, ηα νπνία ζπλέηαμαλ νη καζεηέο ηνπ Καλη (Παηνλίδεο 2010, 130).
Καηά ηνλ Παηνλίδε, ν εηδνινγηθφο ζσβηληζκφο ηνπ Καλη επηβάιιεη ηε κέξηκλα γηα ηα
άιια είδε θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα γηα ιφγνπο θπζηθήο πξνζηαζίαο ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο, ελψ απαγνξεχεη ηελ αδηθαηνιφγεηε ζθιεξφηεηα πξνο ηα δψα γηα
ιφγνπο θπζηθήο θαη εζηθήο πξνζηαζίαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ο θαληηαλφο ηξφπνο
δηθαηνιφγεζεο ηεο ππνρξέσζήο καο λα κελ θαθνκεηαρεηξηδφκαζηε ηα δψα δχζθνια
γίλεηαη ζήκεξα απνδεθηφο, θαζψο έρεη κεηαβιεζεί ην παξάδεηγκα κέζσ ηνπ νπνίνπ
βιέπνπκε ηελ εζηθή ζρέζε καο κε ηα δψα (Παηνλίδεο 2010, 138). «Όζνλ αθνξά ζηα
δψα δελ έρνπκε άκεζεο ππνρξεψζεηο πξνο απηά. Σα δψα δελ δηαζέηνπλ
απηνζπλείδεζε. Απνηεινχλ κέζα γηα έλαλ ζθνπφ, απηφο ν ζθνπφο είλαη ν άλζξσπνο.
Μπνξνχκε λα ζέζνπκε ην εξψηεκα: γηαηί ππάξρνπλ ηα δψα; Αιιά ην λα εξσηεζνχκε
γηαηί ππάξρεη ν άλζξσπνο, απηφ είλαη έλα εξψηεκα ρσξίο λφεκα» (Kant 1963, 239 ).
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν Hart: «ππάξρεη θάηη πνιχ πεξίεξγν ζηελ πεξηγξαθή
ηεο ζπκπφληαο, σο θαζήθνλ, φπσο έλαο άλζξσπνο πνπ θέξεηαη πνιχ ζθιεξά ζηα δψα
είλαη έλνρνο κφλν γηα παξάιεηςε θαζήθνληνο. Δίλαη πνιχ πην θπζηθφ λα πεξηγξάςεη
θαλείο ηε ζπκπφληα σο θαιή θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ δψσλ σο αλήζηθε (Hart,
1958, 82-83 ).
εκείν αλαθνξάο ζην πξφβιεκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, απνηέιεζε ε
δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Πίηεξ ίλγθεξ «Ζ απειεπζέξσζε ησλ δψσλ». Ο ίλγθεξ
πξνζεγγίδεη ζπζηεκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, επεξεαζκέλνο απφ ην δάζθαιφ
ηνπ, ηνλ R. M. Hare, πηνζεηεί ηελ σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο
ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ησλ Bentham θαη Mill (Υσξηαλνπνχινπ 2012, 207-220).
Καηά ηνλ ίλγθεξ, νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηα δψα σο κε ηζφηηκα κε εθείλνπο θαη
ηνπο θαηαινγίδεη (ζηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα) ην φηη απηή ε λννηξνπία απνηειεί κηα
ξαηζηζηηθή δηάζεζε θαη ηάζε παξφκνηα κε απηή ηελ ξαηζηζηηθή ηάζε πξνο ηνπο
καχξνπο ζπλαλζξψπνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ην ξαηζηζκφ ν ίλγθεξ ηνλ νλνκάδεη
«εηδηζκφ» speciesism (Singer 1999, 274-275). Ο ίλγθεξ κέζα απφ ην θάζηξν ηνπ
σθειηκηζκνχ θαη κέζσ ησλ σθειηκηζηηθψλ ηαθηηθψλ, ρεηξίδεηαη ην θξηηήξην ηνπ
πφλνπ θαη ηεο επραξίζηεζεο, φπσο αθξηβψο έθαλε θαη ν Bentham, ν νπνίνο
ππνζηήξηδε φηη ε θχζε έζεζε ηνλ άλζξσπν θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ πφλνπ θαη
ηεο εδνλήο. Καηά ηνχην, αληίζηνηρα ηα δπν απηά ζπλαηζζήκαηα καο ππνδεηθλχνπλ ηη
λα πξάμνπκε (Bentham 1907, 1789).«Ζ ζαλάησζε ελφο δψνπ, είλαη απφ µφλε ηεο µηα
πξνβιεµαηηθή ελέξγεηα. Λέγεηαη, φηη αλ έπξεπε λα ζθνηψλνπµε ην θξέαο πνπ
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επξφθεηην λα θάµε, ηφηε ζα ήµαζηαλ φινη ρνξηνθάγνη. Βεβαίσο, ιίγνη άλζξσπνη
έρνπλ επηζθεθηεί πνηέ έλα ζθαγείν θαη νη ηαηλίεο πνπ πεξηέρνπλ ζθελέο µε ην ηη
γίλεηαη µέζα ζηα ζθαγεία δελ είλαη δεµνθηιείο ζηελ ηειεφξαζε. Οη άλζξσπνη µπνξεί
λα ειπίδνπλ, φηη ην θξέαο πνπ αγνξάδνπλ πξνέξρεηαη απφ έλα δψν πνπ πέζαλε µε
αλψδπλν ηξφπν, αιιά ζηελ πξαγµαηηθφηεηα δελ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ γη’ απηφ.
Δληνχηνηο, απηνί πνπ µέζσ ησλ αγνξψλ ηνπο αμηψλνπλ λα ζθνηψλνληαη ηα δψα, δελ
πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απ’ απηήλ ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεπξά ηεο παξαγσγήο
ηνπ θξέαηνο πνπ αγνξάδνπλ» (Singer 2010, 254).
Καηά ηνλ Καξαγεσξγάθε, ν ζθνπφο ηνπ ίλγθεξ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ είλαη λα
αληηµεησπίδνπµε ηζφηηµα ηα φµνηα ζπµθέξνληα ησλ αλζξψπσλ µε εθείλα ησλ άιισλ
δψσλ, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξίλεη αλζξψπνπο µε βαξηέο αλαπεξίεο ή βξέθε
(δειαδή αλζξψπνπο πνπ ζηεξνχληαη θάπνησλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ νη πγηείο
ελήιηθεο άλζξσπνη θαη επνµέλσο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο νµνηφηεηεο µε ηα άιια
δψα παξά µε απηνχο) µε άιια δψα. Όζν ζπλερίδνπµε λα θάλνπµε ηε δηάθξηζε µε
θξηηήξην ην είδνο θαη λα επηθπιάζζνπµε δηαθνξεηηθή εζηθή αληηµεηψπηζε ζε απηέο
ηηο νµάδεο φλησλ, ηφζν είµαζηε επάισηνη ζηελ θαηεγνξία ηνπ εηδηζµνχ. Απφ ηελ
θξηηηθή ηνπ ίλγθεξ δελ εμαηξνχληαη νχηε νη εζηθνί θηιφζνθνη. Έηζη, ν ζπγγξαθέαο
ζρνιηάδεη ηελ αδπλαµία ηνπ Ρνιο λα εμεγήζεη γηαηί νθείινπµε λα ζπµπεξηθεξφµαζηε
µε δηθαηνζχλε ζηα αλζξψπηλα φληα, φρη φµσο θαη ζηα άιια δψα. Ο Καξαγεσξγάθεο
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ Άιηζνλ Υηιο (Alison Hills), ε νπνία ζέηεη ην εμήο
δίιεµµα: ή ζα πξέπεη λα απνδείμνπµε ηε δηαθνξά µεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ
άιισλ δψσλ, ε νπνία εμεγεί γηαηί έρνπµε ην δηθαίσµα λα ηξψµε ηα δψα θαη
παξάιιεια λα πεηξαµαηηδφµαζηε µε απηά, ή ζα πξέπεη λα θάλνπµε ην ίδην θαη µε
ηνπο αλζξψπνπο (Hills 2005, 24-25). Ο ίδηνο ν ίλγθεξ ζε κηα νκηιία ηνπ αλαθέξεη
ηνλ Σδέξεκη Μπέλζακ ν νπνίνο είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά: Σν εξψηεκα δελ είλαη αλ ηα
δψα κπνξνχλ λα έρνπλ ιφγν (ινγηθή), νχηε αλ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ. Σν εξψηεκα
είλαη αλ θαη θαηά πφζν ππνθέξνπλ (Singer 2012, 163-178).
Καηά ηνλ Πξσηνπαπαδάθε δελ πθίζηαηαη ε αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ησλ δψσλ ζηνλ
εζηθφ νξίδνληα ησλ αλζξψπσλ, ηδίσο δηα ηεο αλαγλψξηζεο ζε απηά εζηθψλ
δηθαησκάησλ, δηφηη ε εζηθή πθίζηαηαη απνθιεηζηηθά σο ζχκβαζε κεηαμχ ησλ εζηθψλ
πξνζψπσλ ζε έλα δεδνκέλν ρσξνρξνληθφ πιαίζην θαη ηα εζηθά δηθαηψκαηα ηζρχνπλ
κφλν δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο απηήο. Καηά ηνλ Πξσηνπαπαδάθε, ηα δψα αδπλαηνχλ λα
κεηέρνπλ άκεζα ζηε ζχκβαζε ηεο εζηθήο, δηφηη δελ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ εζηθά
πξφζσπα, θαη ηνχην δηφηη αθ’ ελφο δελ δηαζέηνπλ απηνζπλεηδεζία, αθ’ εηέξνπ ε
χπαξμή ηνπο ππφθεηηαη πιήξσο ζηελ θπζηθή λνκνηέιεηα. Καηά ζπλέπεηα, ηα δψα δελ
κπνξνχλ λα εθιακβάλνληαη σο θνξείο εζηθψλ δηθαησκάησλ. Χζηφζν ηζρπξίδεηαη ν
Πξσηνπαπαδάθεο, πσο ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ζε απηά εζηθψλ δηθαησκάησλ δελ
ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ησλ φπνησλ εζηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο απηά εθ κέξνπο ησλ
εζηθψλ πξνζψπσλ (Πξσηνπαπαδάθεο 2011, 295-300).
Ζ εζηθή απνηειεί θαηαζθεπή πνπ πθίζηαηαη κφλνλ εληφο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο
(είλαη κηα ζχκβαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ). Τπάξρεη γηα λα ξπζκίδεη φζεο
ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ δελ θαηαθέξλεη λα νξηνζεηήζεη ν λφκνο. Ο Πξσηνπαπαδάθεο
αλαθέξεη ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ςεπδνινγίαο, ε νπνία είλαη λνκηθά
θνιάζηκε, αιιά δελ αξθεί γηα λα απνθεχγνπκε ην ςεχδνο. Οθείινπκε επηπιένλ, λα
ιέκε ηελ αιήζεηα θαη απηφ δελ κπνξεί λα καο ην επηβάιιεη θαλέλαο λφκνο, απηφ είλαη
θάηη πνπ καο ην νξίδεη ε εζηθή. Κάπνηεο θνξέο βέβαηα νθείινπκε λα ιέκε θαη ηα
ιεγφκελα επγελή θαη ιεπθά ςεχδε (φπσο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά νη Άγγινη white lies),
φηαλ κέζσ απηψλ κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε θάπνηνλ ζπλάλζξσπφ καο ή λα
εμππεξεηήζνπκε θάπνηα θαηάζηαζε. Ζ εζηθή έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο
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θαζεκεξηλφηεηαο κέζα ζηελ νπνία δνχκε. Δπηπιένλ εληφο ηεο αλαγθαίαο ζπλζήθεο
ηεο χπαξμεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο πνπ εηπψζεθε θαη πην πάλσ, απηή ζπλίζηαηαη
ζηελ ειεπζεξία ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνζρσξεί ζηε ζχκβαζε. Όηαλ φκσο
θάπνηνη θαηαλαγθαζκνί, είηε εμσηεξηθνί, είηε εζσηεξηθνί, πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο
ηνπ αηφκνπ θαη πνιιάθηο κάιηζηα ηηο εθκεδελίδνπλ, απηφ έρεη σο απφξξνηα ηελ
θαηαζηξαηήγεζε θαη εμνβέιηζε ηεο εζσηεξηθήο εζηθήο ειεπζεξίαο. Σν εζηθφ
πξφζσπν κπνξεί λα αλήθεη ζηελ θιίκαθα ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, ε νπνία είλαη
δηαπνηηζκέλε κε ηελ ειεπζεξία, κφλνλ αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ειεχζεξν λα
επηιέμεη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Σα δχν απηά
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εζηθήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηνπηέζηηλ ην γεγνλφο
πσο ε εζηθή ζπληζηά κηα ζχκβαζε θαη ζπγρξφλσο, φηη ε χπαξμή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ
ειεπζεξία ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ, απνηεινχλ, θαηά ηνλ Πξσηνπαπαδάθε, ηνπο
θχξηνπο ιφγνπο πνπ πξεζβεχεη, πσο ηα δψα δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζε
ζπλνκνιφγεζε εζηθήο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη σο εζηθά
πξφζσπα (Πξσηνπαπαδάθεο 2011, 295-300).
Καηά ηελ Υσξηαλνπνχινπ, θαη θαη’ άιινπο εξεπλεηέο, ν αλζξσπνθεληξηζκφο, ηδίσο
ζηε ζχγρξνλε επνρή, απνηέιεζε έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα ηεο πεξηβαιινληηθήο
θξίζεο, αιιά θαη ηνλ ππξήλα ηνπ εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν
πθίζηαληαη δηθαηψκαηα ησλ δψσλ ή φρη. χκθσλα κε ηελ Υσξηαλνπνχινπ, ην λα
αλαθεξφκαζηε ζε δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, απνηειεί παξαδνμνινγία, ε νπνία
αληίθεηηαη ζηελ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ, θαζψο ε έλλνηα δηθαίσκα, αθνξά ζηνλ
άλζξσπν, άξα θαη ζηε ζπλνκνιφγεζε ζπκβάζεσλ θαη ζπλζεθψλ. Καη επηζεκαίλεη,
πσο ζα ήηαλ νξζφηεξν λα αλαθεξφκαζηε ζε δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηα
δψα, νπφηε επηγελλάηαη ν εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο: έρνπκε εκείο νη άλζξσπνη ην
δηθαίσκα λα βιάπηνπκε ηα δψα; (Υσξηαλνπνχινπ 2011, 102-108).
Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο πξάμεο ή ελφο πξνζψπνπ δελ είλαη δεδνκέλα.
Γελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο ή δεδνκέλεο αιήζεηεο, θαζψο κεηαβάιινληαη νη επνρέο, νη
ζπλζήθεο θαη νη πξνυπνζέζεηο επέιεπζεο ησλ γεγνλφησλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ
αληηιήςεσλ (Πειεγξίλεο 1986, 19, 95). Άξα ε θάζε θνξά εζηθή καο αληίιεςε θαη
ζηάζε, είλαη επεπίθνξε ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη ζηνλ εθάζηνηε θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Έλα άηνκν είλαη εζηθφ πξφζσπν, φηαλ δηέπεηαη απφ
ζπλέπεηα θαη εληηκφηεηα, έλαληη ηεο ζεσξίαο πνπ πξεζβεχεη, κηα ζεσξία πνπ πξέπεη
θαη λα επηβεβαηψλεηαη δηαξθψο απφ ηελ έµπξαθηε ζηάζε καο απέλαληη ζηα
αλαθχπηνληα εζηθά πξνβιήκαηα (Πειεγξίλεο 1997, 174-183). Καηά ηνλ Αιαίλ
Μπαληηνχ, ν ξφινο ηεο θηινζνθίαο είλαη λα θζάζεη ζηελ έλλνηα, ή λα αλαιάβεη ηε
δφκεζή ηεο, φζν ηξαπκαηηθή θαη αλ είλαη ε αθεηεξία απφ ηελ νπνία αλνίγεη ηελ
έξεπλά ηεο (Badiou 2005, 56).
Δπνκέλσο, ζε εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ δελ αθνξνχλ ζηνλ αλζξψπηλν
σθειηκηζκφ, αιιά ζηελ εζηθή ζηάζε ησλ αλζξψπσλ έλαληη άιισλ έκβησλ φλησλ,
ζπλνδνηπφξσλ ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη δσή θαη ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην
δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, ν ξφινο ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, δελ είλαη λα
κείλεη ζηνλ μεξφ πξννξηζκφ ηεο, φπσο ιέεη ν Μπαληηνχ, αιιά λα πξνηάμεη, φρη ηελ
αμία ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ, αιιά ηε ζεκαζία ηνπ έκβηνπ θαη ηνπ άβηνπ
πινπξαιηζκνχ. Οη αξρέο ηεο ακνηβαηφηεηαο, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αξρψλ ηεο
πινπξαιηζηηθήο θπζηνθξαηίαο, ε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο εγγχηεηαο ησλ ζρέζεσλ
θχζεο θαη αλζξψπνπ, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ ηνπ πεξαζκέλνπ
αηψλα, κέζα απφ έλα, θαηά ηνλ Naess, απηνδηαρεηξηδφκελν, νηθνινγηθφ,
αλαθαηληζηηθφ, θνηλνηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε πξναγσγή ηεο, θαηά ηνλ Leopold,
βηνηηθήο νιφηεηαο, σο πξφηεξεο αμηνινγηθήο δηαβάζκηζεο αμίαο, έλαληη ηεο κε

161

νηθνθεληξηθήο εζηθήο ησλ κεξψλ πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ, πξέπεη λα δηέπνπλ θαη ηνλ
εζηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα.
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Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
Τόμορ ππορ Τιμήν ηος Αλκιβιάδη Δεπβιηζιώηη, ζελ. 164 - 171

ΘΡΗΚΕΙΕ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Εςάγγελορ Μανωλάρ και Κωνζηανηίνορ ούηζαρ

Πεπίληψη
Η εξγαζία απηή δηεξεπλά ηηο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ θπξηόηεξσλ ζξεζθεηώλ
ηνπ θόζκνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθό θόζκν. Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην
Χξηζηηαληζκό, Ιζιακηζκό, Ιλδνπηζκό, Βνπδηζκό θαη Κνκθνπθηαληζκό. Οη ζξεζθείεο
κπνξνύλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν γηα λα αιιάμνπλ πξνο ην θαιύηεξν αλζξώπηλεο
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη πεξηζζόηεξεο ζξεζθείεο έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη
επηδηώμεηο. Σν πεδίν ζξεζθεία θαη νηθνινγία κόιηο πξόζθαηα άξρηζε λα
αλαπηύζζεηαη. Η πξόθιεζε ζήκεξα είλαη νη θνηλέο αμίεο θαη επηδηώμεηο λα
επεθηαζνύλ ζην θπζηθό θόζκν. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ
ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ απαηηνύλ ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη
κεηαμύ ησλ ζξεζθεηώλ αιιά θαη κεηαμύ ζξεζθεηώλ θαη άιισλ πεδίσλ ηεο
αλζξώπηλεο ζθέςεο θαη δξαζηεξηόηεηαο.
Λέξειρ κλειδιά: Θξεζθείεο, νηθνινγία, εζηθή
Ειζαγωγή
ην δηάβα ηνπ ρξόλνπ όιεο νη ζξεζθείεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο
δσήο ζηε γε. Όκσο, κηα πεξηζζόηεξν ζπζηεκαηηθή ζύλδεζε ηεο ζξεζθείαο κε ηελ
νηθνινγία είλαη πξόζθαην θαηλόκελν (Tucker & Grim 2007).
Αλ θαη νη ζξεζθείεο έρνπλ δξάζεη ζπρλά πξνο όθεινο ηνπ ζπληεξεηηζκνύ, εληνύηνηο,
έρνπλ πνιιέο θνξέο πξνθαιέζεη θαη ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Σνλ 20ν αηώλα κπνξνύλ
λα αλαθεξζνύλ ηα εμήο παξαδείγκαηα: ε δξάζε ηνπ Martin Luther King ζηηο
Ηλσκέλεο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε Ιξαληθή επαλάζηαζε ηνπ
1979, ε ππνζηήξημε ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο πξνο ην ζπλδηθάην Αιιειεγγύε
ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ν αγώλαο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Tutu ζηε Νόηα Αθξηθή ελάληηα
ζην apartheid (Haralambos & Holborn 1995). Πην πξόζθαηα, ζξεζθεπηηθέο νκάδεο
έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία ελόο θηλήκαηνο κε όλνκα Jubillee 2000 γηα
ηε κείσζε ηνπ ρξένπο ησλ θησρώλ θξαηώλ (Grim 2009).
Η ζξεζθεία αθνξά πεπνηζήζεηο, πξαθηηθέο, αξρέο, δηαδηθαζίεο θαη δνκέο νη νπνίεο
κεηαθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν κηα αίζζεζε ππεπζπλόηεηαο θαη νινθιήξσζεο (Grim &
Tucker 2009). Αλ θαη ε ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε ησλ ζξεζθεηώλ κε ην πεξηβάιινλ
είλαη ζρεηηθά πξόζθαην θαηλόκελν, εληνύηνηο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε εζηθή ηζρύο
ησλ ζξεζθεηώλ γηα δεκηνπξγία πεξηζζόηεξν θηιν-πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ,
πξαθηηθώλ θαη δεκόζησλ πνιηηηθώλ.
Οη πεξηζζόηεξεο ζξεζθείεο έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη επηδηώμεηο. ηηο θνηλέο αμίεο θαη
επηδηώμεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ ζξεζθεηώλ ζε ζρέζε κε ην θπζηθό θόζκν κπνξνύλ λα
αλαθεξζνύλ ν ζεβαζκόο, ε εγθξάηεηα, ε ππεπζπλόηεηα, ε έκθαζε ζηελ
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αιιειεμάξηεζε όιεο ηεο δσήο ζηε γε. Αμίεο όπσο νη παξαπάλσ έρνπλ ζην παξειζόλ
ζπλδεζεί θπξίσο κε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ε πξόθιεζε ηώξα είλαη
νη αμίεο απηέο λα επεθηαζνύλ ζην θπζηθό θόζκν (Grim & Tucker 2009).
Οη ζξεζθείεο ζήκεξα έρνπλ παξνπζία παληνύ, κε νπαδνύο πνιύ πέξα από ηε ρώξα
πξνέιεπζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείαο. Δλ δπλάκεη νη ζξεζθείεο έρνπλ ηεξάζηηεο
δπλαηόηεηεο λα αιιάμνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη ζξεζθείεο αλζίδνπλ παληνύ
ζηνλ θόζκν. Αθόκε θαη ζε ρώξεο όπσο ε Ρσζία όπνπ νη θπβεξλήζεηο, ιόγσ
θνκκνπληζκνύ, δελ ζπκπεξηθέξνληαλ επλντθά πξνο ην ζεζκό ηεο ζξεζθείαο, ην
ζξεζθεπηηθό αίζζεκα ηνπ ιανύ δελ ράζεθε πνηέ. Καη νύηε επαιεζεύηεθε ε
πξόβιεςε όηη νη ζξεζθείεο ζα εμαθαλίδνληαλ κε ηελ εμάπισζε ηεο εθθνζκίθεπζεο
(Tucker 2002).
Η εξγαζία απηή κέζα από δηεξεύλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθώλ ησλ
θπξηόηεξσλ ζξεζθεηώλ ηνπ θόζκνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθό θόζκν επηρεηξεί λα
αλαδείμεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ζεζκνύ ηεο ζξεζθείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Υπιζηιανιζμόρ
Ο Lynn White (1967) ζπλέδεζε ηνλ Χξηζηηαληζκό κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ο White ηζρπξίζηεθε όηη «ν Χξηζηηαληζκόο είλαη ε πην
αλζξσπνθεληξηθή ζξεζθεία πνπ έρεη ππάξμεη πνηέ» θαη όηη «είλαη ζέιεκα Θενύ λα
κπνξεί ν άλζξσπνο λα εθκεηαιιεύεηαη ηε θύζε πξνο όθεινο ηνπ». Η πεγή πνπ
ρξεζηκνπνίεζε πξνέξρεηαη από ηε Γέλεζε: «θαη ηνπο επιόγεζε ν Θεόο θαη είπε ζ’
απηνύο ν Θεόο: Απμάλεζηε θαη πιεζύλεζηε θαη γεκίζηε ηε γε, θαη θπξηεύζηε ηελ, θαη
εμνπζηάδεηε επάλσ ζηα ςάξηα ηεο ζάιαζζαο, θη’ επάλσ ζηα πνπιηά ηνπ νπξαλνύ θη’
επάλσ ζε θάζε δών πνπ θηλείηαη επάλσ ζηε γε» (Απνζηόινπ 2014).
Πνιινί ζενιόγνη αληηθξνύνπλ ηελ άπνςε ηνπ White παξαζέηνληαο ηα εμήο:
 Σελ αγάπε ηνπ Θενύ γηα όιεο ηηο δσληαλέο ππάξμεηο ηεο Γεκηνπξγίαο
 Σνπο ξόινπο ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δύαο σο δηαρεηξηζηέο θαη θύιαθεο ηνπ Κήπνπ
ηεο Δδέκ
 Σελ πεξίπησζε ηεο Κηβσηνύ ηνπ Νώε, πεξίπησζε ε νπνία αλαδεηθλύεη ηελ
αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Goffman 2005).
Δπίζεο, απηνί πνπ θαηεγνξνύλ ηνλ Χξηζηηαληζκό γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
ηνπ θόζκνπ αγλννύλ όηη ε έλλνηα «θπξηαξρία ηνπ αλζξώπνπ» είλαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ππνηαγή. Απηόο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δεκηνπξγία είλαη ππόινγνο
ζηνλ ηδηνθηήηε, ην Θεό, ηνλ Γεκηνπξγό.
Δπηπιένλ, ε άλνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε Γύζε απνδπλάκσζαλ
Χξηζηηαληθέο αμίεο. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηε θύζε ήηαλ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα απνιπηαξρηθή ζπκπεξηθνξά θαη όρη ππνηαγή θαη ππεπζπλόηεηα
όπσο πεξηγξάθεη ε Γέλεζε (Brett-Crowther 2014).
Γύν ζεκαληηθνί άμνλεο ηνπ Χξηζηηαληζκνύ γηα ηε θύζε είλαη: 1) ε ελόηεηα ηεο
δεκηνπξγίαο θαη 2) ε αγαζόηεηα ηεο πιάζεο.
πλερώο ζηελ πεξηγξαθή ηεο δεκηνπξγίαο επαλαιακβάλεηαη σο επσδόο ε θξάζε «θαη
είδε ν Θεόο όηη ήηαλ θαιό». Θα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ν Θεόο απόιαπζε
ηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο θαη απνιακβάλεη λα ηελ παξαηεξεί σο νινθιεξσκέλν
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έξγν. Γη’ απηό ηνπνζέηεζε ηνλ άλζξσπν ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνηθηιία ρξσκάησλ,
ζρεκάησλ θαη αξσκάησλ. Ο Γεκηνπξγόο ζα κπνξνύζε λα έρεη θηηάμεη έλα κόλν είδνο
θπηώλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην απαξαίηεην γηα ηε δσή νμπγόλν. Κη όκσο
δεκηνύξγεζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε ώζηε λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα
απνιακβάλεη, λα ραίξεηαη. Η θύζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αγάπεο ηνπ Θενύ γηα ηνλ
άλζξσπν, ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ Θεία αηζζεηηθή Σνπ. πλεπώο, ε θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο είλαη ελάληηα ζηε ζέιεζε ηνπ Θενύ, δελ είλαη Χξηζηηαληθή πξάμε
(Απνζηόινπ 2014).
Η ελόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη αγαζόηεηα ηεο πιάζεο είλαη έλλνηεο πνπ ζεκαίλνπλ
όηη ε θύζε έρεη εγγελή αμία. Δπηπιένλ, αθνύ νη άλζξσπνη δεκηνπξγήζεθαλ θαη’
εηθόλα θαη θαζ’ νκνίσζε Θενύ είλαη ππεύζπλνη πξώηα απέλαληη ζην Θεό θαη κεηά
απέλαληη ζηελ πιάζε πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Οη άλζξσπνη είλαη δηαρεηξηζηέο ηεο θύζεο.
Ση ζεκαίλεη όηη ν Αδάκ θαη ε Δύα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θήπν, ηνλ Κήπν ηεο Δδέκ; Πνηα
ε επξύηεξε ζπκβνιηθή ζεκαζία απηήο ηεο πξάμεο ηνπ Θενύ; Μπνξνύλ λα γίλνπλ νη
εμήο επηζεκάλζεηο:
 Ο θήπνο παξέρεη ηξνθή, λεξό θαη άιια αγαζά απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
δσήο ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο
 Ο θήπνο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη σο ηόπνο αηζζεηηθήο νκνξθηάο
 Ο θήπνο είλαη ηόπνο όπνπ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ
 Ο θήπνο πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη πξνο όθεινο κειινληηθώλ γελεώλ (Houghton
1997)
Ιζλαμιζμόρ
ην Κνξάλη, ην ηεξό βηβιίν ηνπ Ιζιακηζκνύ, ν άλζξσπνο έρεη εμέρνπζα ζέζε.
ύκθσλα κε ην Κνξάλη ε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ απνηειεί κεγαιύηεξε
πξαγκαηηθόηεηα από ηε δεκηνπξγία ηεο αλζξσπόηεηαο (Kirman 2008) αιιά νη
άλζξσπνη έρνπλ ην πξνλόκην λα έρνπλ νξηζηεί από ην Θεό σο δηαρεηξηζηέο ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δηαβηνύλ.
Khalifa ζεκαίλεη «βνεζόο», δειαδή ν άλζξσπνο είλαη ε κόλε ύπαξμε ζηελ νπνία ν
Θεόο έρεη εκπηζηεπζεί ηεο πξνζηαζία ηεο Γεο (Kirman 2008). Ο Ιζιακηζκόο δελ
επηθξνηεί απόςεηο νη νπνίεο απεηινύλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηεο θύζεο. Ο
Ιζιακηζκόο επηηξέπεη (halal) κεξηθά πξάγκαηα θαη απαγνξεύεη (haram) θάπνηα άιια.
Γηα παξάδεηγκα, ην Κνξάλη απαγνξεύεη ηελ θαηαλάισζε ρνηξηλνύ θξέαηνο θαη ησλ
παξαγώγσλ ηνπ. Η αθαίξεζε ηεο δσήο ελόο δώνπ ζεσξείηαη πξάμε αθνζίσζεο θαη γηα
απηό πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ζπληνκόηεξν θαη ιηγόηεξν νδπλεξό ηξόπν, δειαδή
θόβνληαο ην ιαηκό ηνπ δώνπ. Δπίζεο, ηε ζηηγκή πνπ αθαηξείηαη ε δσή από έλα δών ν
άλζξσπνο ζα πξέπεη λα επηθαιείηαη ην όλνκα ηνπ Θενύ. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα
αθαηξείηαη ε δσή ελόο δώνπ κπξνζηά ζε θάπνην άιιν γηα λα κε βαζαλίδεηαη ην δών
πνπ είλαη παξόλ. Ο Ιζιακηζκόο επηηξέπεη ζηνπο αλζξώπνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ δώα
γηα ηξνθή, ξνπρηζκό θαη ζηηο κεηαθνξέο αιιά απηό πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε
κεγαιύηεξε δπλαηή πξνζνρή θαη επγέλεηα (Sponsel 2013)
Ο όξνο Islam πξνέξρεηαη από ηνλ όξν salam-silm πνπ ζεκαίλεη εηξήλε, αζθάιεηα,
νιόηεηα. Ο όξνο tawhid ή ε ελόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο απνηειεί ηε βάζε γηα εηξεληθέο
θαη δίθαηεο ζρέζεηο. To tawhid είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή έλλνηα ζηνλ Ιζιακηζκό. Ο
Αιιάρ είλαη ελόηεηα ή ε ελόηεηα πνπ Δθείλνο εθπξνζσπεί αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ
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ελόηεηα αλζξώπνπ θαη θύζεο. Δλόηεηα ζεκαίλεη αιιειεμάξηεζε. Ο άλζξσπνο είλαη
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θύζεο (Watling 2008).
Δπίζεο, ζηνλ Ιζιακηζκό ππάξρεη ε έλλνηα Akrah πνπ ζεκαίλεη ππεπζπλόηεηα. Ο
Ιζιακηζκόο δηδάζθεη όηη κηα κέξα ν Αιιάρ ζα καο θξίλεη γηα ηελ ππεπζπλόηεηά καο
γηα ην πόζν πηζηά εθαξκόζακε ηηο νδεγίεο Σνπ. Δίκαζηε άμηνη δηαρεηξηζηέο ηνπ
θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο; Γηαηεξήζακε ηελ αξκνλία ηεο Γεο; Σν Κνξάλη επίζεο
δηδάζθεη όηη ν Αιιάρ καο επηηξέπεη λα απνιακβάλνπκε ηνπο θαξπνύο ηεο Γεο αιιά ν
άλζξσπνο ζα πξέπεη λα απνθεύγεη ηε δεκηνπξγία πιενλαζκάησλ ηα νπνία νδεγνύλ
ζηε ζπαηάιε (waste).
Σα παξαπάλσ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε Sharia, ηνπο λόκνπο ηνπ Ιζιάκ. Γηα
παξάδεηγκα, ε Sharia πξνζηαηεύεη ηα δώα από ηε βαλαπζόηεηα. Δπίζεο, πξνζηαηεύεη
ηα δάζε θαη πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ (Mohtadi 2015).
Ινδοςιζμόρ
Ο Ιλδνπηζκόο είλαη κηα από ηηο αξραηόηεξεο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ. Ο Ιλδνπηζκόο
θεξύηηεη απέξαλην ζεβαζκό πξνο ην θπζηθό θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη.
Όιεο νη δσληαλέο ππάξμεηο είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενύ θαη ε ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ
απέλαληη ηνπο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από ζεβαζκό θαη ζπκπόληα. Καη απηό
γηαηί ε ςπρή κπνξεί λα επαλεκθαληζηεί κε άιιε κνξθή δσήο. Λόγσ απηήο αθξηβώο
ηεο πεπνίζεζεο ζηελ ηεξόηεηα ηεο δσήο νη πεξηζζόηεξνη Ιλδνπηζηέο είλαη ρνξηνθάγνη.
ηνλ Ιλδνπηζκό, ην άηνκν ζην νπνίν απνλέκεηαη ν κεγαιύηεξνο ζεβαζκόο είλαη ν
Ιλδνπηζηήο αζθεηήο (sadhus) ν νπνίνο δεη εθηόο θνηλσλίαο, ζε δάζε ή ζπειηέο, ή πνπ
ηαμηδεύεη πεδόο από πόιε ζε πόιε. Σα άηνκα απηά ππεξεθαλεύνληαη γηα ηε ιηηή δσή
ηνπο.
Ο Ιλδνπηζκόο ηζρπξίδεηαη όηη ε αιεζηλή επηπρία πξνέξρεηαη από κέζα καο θαη όρη από
πιηθά αγαζά. Καηά ζπλέπεηα, ν πιηθόο πινύηνο δελ πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθή ζέζε
ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ.
Οη Ιλδνπηζηέο ζέβνληαη ηα ηεξά πνηάκηα, βνπλά, δάζε θαη δώα θαη αγαπνύλ λα
βξίζθνληαη θνληά ζηε θύζε. Ο Ιλδνπηζκόο ζεσξεί ηεξά, αγαζά όπσο δέληξα θαη
πνηάκηα. Έλα γηγάληην δέληξν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο κεηαθνξά γηα ηε γε, κε
αιιειέλδεηεο ξίδεο θαη θιαδηά, κηα κεγάιε νηθνινγηθή θνζκνινγία (Dayal 2011).
Ο Ιλδνπηζκόο επίζεο ππνζηεξίδεη ηε ζπνπδαηόηεηα ελόο βηώζηκνπ κε πιηζηηθνύ
ηξόπνπ δσήο. Ο Μαράηκα Γθάληη, έλαο από ηνπο ηδξπηέο ηνπ ζύγρξνλνπ Ιλδηθνύ
έζλνπο, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Ιλδνπηζκό σο βάζε γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηελ ηαπεηλόηεηα,
ηε κε βία (ahimsa) θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο (satagraha). Ο Γθάληη
πεξπαηνύζε θαηά κήθνο θαη πιάηνο ηεο Ιλδίαο ζρεδόλ ρσξίο ππάξρνληα, θεξύηηνληαο
ηε ρνξηνθαγία θαη ηηο θπζηθέο ζεξαπείεο. Ο Γθάληη ζεσξείηαη πξόηππν ππεύζπλεο
πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Αλ θαη θάπνηεο πιεπξέο ηνπ Ιλδνπηζκνύ δελ ππνζηεξίδνπλ ην πεξηβαιινληηθό θίλεκα,
εληνύηνηο, νη πεξηζζόηεξνη Ιλδνί δνύλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε αξκνλία κε ηε θύζε.
Ο πιεζπζκόο απηόο είλαη ππέξ ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ δσήο. Σα πεξηζζόηεξα
πξντόληα θαηαζθεπάδνληαη ηνπηθά θαη αθήλνπλ κηθξό νηθνινγηθό απνηύπσκα
(Goffman 2005).
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Βοςδιζμόρ
Κάπνηνο γίλεηαη Βνπδηζηήο όηαλ νξθίδεηαη δεκόζηα λα αλαδεηήζεη θαηαθύγην ζε
απηόλ πνπ είλαη Πεθσηηζκέλνο (ή Αθππληζκέλνο), ζηε δηδαζθαιία Σνπ (Dharma) θαη
ζηελ θνηλόηεηα ησλ Βνπδηζηώλ (Sangha). Καη ηα ηξία απηά θαηαθύγηα ζρεηίδνληαη
κε ηε θύζε. Γηα παξάδεηγκα, ε γέλλεζε, ε θώηηζε, ε δηδαζθαιία θαη ν ζάλαηνο ηνπ
Βνύδα ζπλδένληαη ζηελά κε ηα δέληξα. Αλάκεζα ζε άιια πξάγκαηα, ν όξνο Dharma
ζεκαίλεη θύζε (Sponsel 2013).
Οη θαλόλεο γηα ηνπο Βνπδηζηέο κνλαρνύο (vinaya), θαλόλεο πνπ ζε αξηζκό
ππεξβαίλνπλ ηνπο δηαθόζνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ έλλνηεο όπσο κε βία, ζπκπόληα θαη
αγάπε πξνο όιεο ηηο ππάξμεηο. Οη Βνπδηζηέο κνλαρνί απαγνξεύεηαη λα ζθνηώλνπλ
δσληαλέο ππάξμεηο γηα ηξνθή ή αθόκε θαη γηα ιόγνπο απηνάκπλαο (Sponsel 2013).
Γηα παξάδεηγκα, ν Βνύδαο απαγόξεπε ηα ηαμίδηα ηελ επνρή ησλ βξνρνπηώζεσλ γηα λα
πξνζηαηεύνληαη ππάξμεηο όπσο ζθνπιήθηα θαη έληνκα πνπ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα
ιόγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Σν ίδην ελδηαθέξνλ γηα ηε κε βία
απνηξέπεη έλα θαιόγεξν από ην λα ζθάβεη ζην έδαθνο. Μηα θνξά έλαο κνλαρόο πνπ
πξηλ ρξηζηεί κνλαρόο ήηαλ αγγεηνπιάζηεο, έρηηζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ κηα θαιύβα από
ππιό θαη ηεο έβαιε θσηηά ώζηε λα απνθηήζεη ηέιεην θηλίξηζκα. Ο Βνύδαο δηαθώλεζε
έληνλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε κηα θαη πνιιέο δσληαλέο ππάξμεηο ζα
θαηγόληνπζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Η θαιύβα γθξεκίζηεθε γηα λα κε
δεκηνπξγεζεί θαθό πξνεγνύκελν (de Silva 2013)
Όζνλ αθνξά δηαινγηζκό, πέξα από ηνπο κνλαρνύο κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ θαη νη
θνηλνί άλζξσπνη. εκεία άζθεζεο δηαινγηζκνύ απνηεινύλ ηα δάζε θαη νη ζπειηέο ή
ηα ηαμίδηα ζε ηεξά κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Βνύδα. Δπηπιένλ, όινη κπνξνύλ λα
γίλνπλ ρνξηνθάγνη ώζηε λα θάλνπλ ιηγόηεξν θαθό ζε άιιεο δσληαλέο ππάξμεηο
(Sponsel 2013).
Οη ηέζζεξηο επγελείο αιήζεηεο πνπ ν Βνύδαο αλαθάιπςε κεηά από θώηηζε δείρλνπλ
όηη αηηία ηεο δπζηπρίαο είλαη νη επηζπκίεο, όηη ε δπζηπρία ζηακαηάεη όηαλ ζηακαηνύλ
νη επηζπκίεο θαη όηη απηό ζπκβαίλεη όηαλ θάπνηνο αθνινπζήζεη ηε κέζε νδό, δειαδή
ην νθηαπιό κνλνπάηη. Σν νθηαπιό κνλνπάηη πεξηιακβάλεη: 1) νξζή αληίιεςε, 2) νξζή
ζθέςε, 3) νξζή νκηιία, 4) νξζή πξάμε, 5) νξζό ηξόπν δσήο, 6) νξζέο επηδηώμεηο,
7) νξζή κέξηκλα θαη 8) νξζή απηό-ζπγθέληξσζε (Sponsel 2013, Γθάαξληεξ θ.ά.
2010). Σα νθηώ απηά ζεκεία κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηε θύζε κε πνιινύο ηξόπνπο.
Γηα παξάδεηγκα, ε εγθξάηεηα όζνλ αθνξά θαηαλάισζε πιηθώλ αγαζώλ ζα κεηώζεη
ηελ πίεζε ζην πεξηβάιινλ θαζώο θαη ηε ζπαηάιε αιιά θαη ηε ξύπαλζε (Sponsel
2013).
Κομθοςκιανιζμόρ
Ο Κνκθνπθηαληζκόο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηξηάδα Οπξαλόο, Γε θαη Άλζξσπνο. Σα
ηξία απηά ζηνηρεία είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ ηειηθή αξκνλία. Καηά
ζπλέπεηα, ε ζρέζε άλζξσπνο –πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ Κνκθνπθηαληζκό.
Ο Κνκθνπθηαληζκόο ζεσξεί όηη ηα πάληα ζηε θύζε βξίζθνληαη ζε ζρέζε
αιιειεμάξηεζεο ζρεκαηίδνληαο έλα νξγαληθό όιν. Η έλλνηα νξγαληθό όιν ζεκαίλεη
όηη ην ζύκπαλ ραξαθηεξίδεηαη από ελόηεηα θαη αιιειεμάξηεζε. Γελ ππάξρεη
Γεκηνπξγόο Θεόο ηνπ ύκπαληνο. Ο Κνκθνπθηαληζκόο ελδηαθέξεηαη ιηγόηεξν γηα
ζεσξίεο πξνέιεπζεο ηνπ Θενύ θαη πεξηζζόηεξν γηα ην όηη ππάξρεη κηα ζπλερήο
πξαγκαηηθόηεηα ελόο απηό-παξαγόκελνπ θαη αιιειεμαξηώκελνπ ζύκπαληνο (Tucker
1998).
168

Η πιηθή δύλακε ηνπ ζύκπαληνο είλαη ην ηζη (ch’i). Σν ηζη είλαη ην ελνπνηό ζηνηρείν
ηνπ θόζκνπ θαη δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα ακνηβαηόηεηα κεηαμύ αλζξώπνπ θαη θπζηθνύ
θόζκνπ. Σν ηζη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ζπλερή δηαδηθαζία αιιαγήο θαη
κεηαζρεκαηηζκνύ ζην ζύκπαλ. Ο όξνο ζελγθ-ζελγθ (sheng-sheng), δειαδή
«παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή» ρξεζηκνπνηείηαη επαλεηιεκκέλα ζε θείκελα ηνπ
Κνκθνπθηαληζκνύ γηα λα εμεγήζεη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηεο θύζεο. Η
θύζε κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζπλερώο λέα δσή (Tucker 1998).
Ο άλζξσπνο είλαη κέξνο ηεο θύζεο θαη άλζξσπνο θαη θύζε βξίζθνληαη ζε ζρέζε
αξκνλίαο. Αθνύ ν άλζξσπνο είλαη θνκκάηη ηεο θύζεο πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα
ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο. Ο Κνκθνπθηαληζκόο δελ ζεσξεί όηη νη
άλζξσπνη θπξηαξρνύλ επί ηεο θύζεο, πηζηεύεη όηη άλζξσπνο θαη θύζε είλαη έλα θαη
θεξύηηεη ηελ ελόηεηα κεηαμύ ησλ δύν.
Δπίζεο, ν Κνκθνπθηαληζκόο ζεσξεί όηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο επηζπκίεο
ηνπο θαη λα εθκεηαιιεύνληαη ηνπο θπζηθνύο πόξνπο κε ηξόπν ώζηε ε παξαγσγή θαη ε
θαηαλάισζή ηνπο λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Καη ν ίδηνο ν Κνκθνύθηνο ήηαλ
αληίζεηνο κε ηελ αιόγηζηε ρξήζε θπζηθώλ πόξσλ (Tianchen 2003).
Καηά ην Zhang Zai:
Ο νπξαλόο είλαη ν παηέξαο κνπ θαη ε Γε ε κεηέξα κνπ, θαη αθόκε θη εγώ
έλα ηόζν κηθξό πιάζκα αηζζάλνκαη απέξαληε αζθάιεηα αλάκεζα ηνπο.
Καηά ζπλέπεηα, απηό ην νπνίν γεκίδεη ην ζύκπαλ είλαη ην ζώκα κνπ θαη
απηό ην νπνίν θαηεπζύλεη ην ζύκπαλ είλαη ε ςπρή κνπ.
Όινη νη άλζξσπνη είλαη αδέξθηα κνπ θαη όια ηα πιάζκαηα ζύληξνθνη
κνπ (Confucian statement on the protection of the planet 2015).
ςμπέπαζμα
Αλ ε πεξηβαιινληηθή θξίζε ζεκαίλεη όηη ε ζξεζθεία πξέπεη λα αιιάμεη, είλαη επίζεο
αιήζεηα όηη δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ νη ζξεζθείεο αλέπηπμαλ πνιύ ρξήζηκνπο ηξόπνπο
γηα λα καο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπκε θαη λα απαληήζνπκε ζηνλ πόλν θαη ζηελ
αδηθία. Γηα εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο ε ζξεζθεία παξακέλεη ν ζεκαηνθύιαθαο ησλ πην
ζεκαληηθώλ εζηθώλ αμηώλ. Μέζα ζην πιαίζην απηό νη ζξεζθείεο παξέρνπλ πεγή
θηλεηνπνίεζεο αλζξώπσλ γηα πνιηηηθή δξάζε. Η ζξεζθεία έρεη ηε δύλακε λα
θηλεηνπνηήζεη ηνπο αλζξώπνπο, λα αιιάμεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Σν πεδίν
ζξεζθεία θαη νηθνινγία κόιηο πξόζθαηα άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη. Η πξόθιεζε
ζήκεξα είλαη νη θνηλέο αμίεο θαη επηδηώμεηο λα επεθηαζνύλ ζην θπζηθό θόζκν.
Δπηπιένλ, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ απαηηνύλ ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη κεηαμύ ησλ ζξεζθεηώλ αιιά
θαη κεηαμύ ζξεζθεηώλ θαη άιισλ πεδίσλ ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο θαη
δξαζηεξηόηεηαο.
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ΥΔΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ
Γημήηπιορ Π. Μαηθόποςλορ

Πεπίλητη
Η αηζζεηηθή απνηίκεζε απηώλ πνπ καο πεξηβάιινπλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε
ηελ εξκελεπηηθή ηθαλόηεηά καο. Καη νη δύν απηέο δηαδηθαζίεο άκεζα ειέγρνληαη από
δύν δπλακηθέο θαηαζηάζεηο. Απηέο είλαη ε μερσξηζηή/ηδηαίηεξε γελεηηθή ζύζηαζε
θαζελόο θαη ηα ηδηαίηεξα βηώκαηά ηνπ. Η γελεηηθή καο ζύζηαζε ειέγρεη ηνπο
κεραληζκνύο, δηα ησλ νπνίσλ πξνζιακβάλνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε ηα κελύκαηα
ηνπ πεξηβάιινληνο, νύησο ώζηε λα αληαπνθξηλόκαζηε πξνο απηά κε ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν. Τα βηώκαηά καο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθπαίδεπζή καο, ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε ηεο Παηδείαο καο. Η ζπλδπαζηηθή δξάζε γελεηηθήο ζύζηαζεο θαη
Παηδείαο θαηεπζύλνπλ ηελ εξκελεπηηθή ηθαλόηεηά καο θαη ηελ επδόθηκε απνηίκεζε
ησλ αηζζεηηθώλ αμηώλ.
Δθόζνλ ε επηρεηξνύκελε αηζζεηηθή απνηίκεζε θαξπώλεηαη από εκάο ηνπο ηδίνπο,
ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο Παηδείαο καο. Δθόζνλ, όκσο, απνβιέπεη
απνθιεηζηηθώο πξνο άιινπο, νθείιεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπηηθή
ηθαλόηεηά καο. Γηα λα θαηαζηεί ζηελ πεξίπησζε απηή ην απνηέιεζκα ηεο αηζζεηηθήο
απνηίκεζεο σθέιηκν, νθείινπκε λα αλαπηύμνπκε κηα ηζόξξνπε πλεπκαηηθνζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο. Άμνλαο ηζνξξνπίαο απηήο ηεο
ζρέζεο νθείινπλ λα είλαη νη εζηθέο αξρέο καο.
Λέξειρ κλειδιά: Πεξηβαιινληηθή αηζζεηηθή, πεξηβαιινληηθή
θαηαλόεζε, εζηθέο αξρέο, παηδεία, γελεηηθή ζύζηαζε

εξκελεπηηθή,

«Αγίαζον Κύπιε ηοςρ αγαπώνηαρ ηην εςππέπειαν ηος Οίκος ος»
Η αλσηέξσ θξάζε απνηειεί κέξνο επρήο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο ζηελ Οξζόδνμε
Δθθιεζία. Δάλ απνπεηξαζνύκε λα απεκπιαθνύκε από ηε ζηελή ζξεζθεπηηθή νπηηθή
γσλία θαη επηδηώμνπκε λα δηεπξύλνπκε ηνπο νξίδνληεο, κειέηεο απηήο ηεο θξάζεο, ζα
δηαπηζηώζνπκε νξηζκέλα πνιύ ελδηαθέξνληα ζεκεία. Γύν, κάιηζηα, πνιύ ζεκαληηθά
ζηνηρεία από πιεπξάο θηινζνθηθήο αλαθύπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηά καο λα
θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο. Τν πξώην ζηνηρείν αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο
έλλνηαο ηεο «εππξέπεηαο» θαη ην δεύηεξν αθνξά ηε ζεκαζία ηεο όιεο θξάζεο.
Όζνλ αθνξά ην πξώην ζηνηρείν, ηίζεληαη νξηζκέλα εξσηήκαηα, όπσο ηη είλαη
«εππξέπεηα», πσο πξνζδηνξίδεηαη θαη πσο γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο. Γηα λα
νξίζνπκε θαη ελ ζπλερεία λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «εππξέπεηαο» νθείινπκε
αξρηθώο λα αληηιεθζνύκε ηη είλαη εππξεπέο θαη ηη κε εππξεπέο. Με άιια ιόγηα, ζα
πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ «επ» σο πξώηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ «πξέπεη»
θαη ελ ζπλερεία εθείλε ηνπ «πξέπεη».
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Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν ζηνηρείν, δειαδή ηε ζεκαζία ηεο όιεο θξάζεο, ζα πξέπεη λα
εζηηάζνπκε ζηε δπλαηόηεηα, αιιά θαη ηελ ηθαλόηεηα εθάζηνπ, λα θαηαλνήζεη ην
βαζύηεξν λόεκά ηεο. Η δπλαηόηεηα απηή είλαη ινγηθή ζπλέπεηα ηεο δπλαηόηεηαο
θαζελόο, λα πξνζιακβάλεη παξαζηάζεηο από ην πεξηβάιινλ θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη
δηαλνεηηθά θαηά ηξόπν πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα απνδώζεη, κε ηνλ πιένλ θαηαλνεηό
ηξόπν, ηε ζεκαζία ηνπο.
Τα δύν πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζα αλαιπζνύλ ελ ζπλερεία μερσξηζηά θαη ζην
ηειηθό ζηάδην ζα γίλεη πξνζπάζεηα, ώζηε από ηηο δύν αλαιύζεηο λα πξνθύςεη έλα θαη
κόλν ηειηθό ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο αηζζεηηθήο απνηίκεζεο
θαη ηεο εξκελεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαζελόο καο.
«Δς»
Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε «ἡ αἴζζεζηο ηῶλ κὲλ ἰδίσλ ἀιεζήο ἐζηηλ ἢ ὅηη ὀιίγηζηνλ ἔρνπζα
ηὸ ςεῦδνο» (Ross 1961b). Καηά ηνλ Όθειιν ηνλ Λεπθαλό, νπνίνο ηπγράλεη ηεο
Ππζαγνξείνπ Σρνιήο, «Πᾶλ ηε ηὸ γελέζεσο ἀξρὴλ εἰιεθόο͵ θαὶ δηαιύζεσο ὀθεῖινλ
θνηλσλῆζαη͵ δύν ἐπηδέρεηαη κεηαβνιάο· κίαλ κὲλ ηὴλ ἀπὸ ηνῦ κείνλνο ἐπὶ ηὸ κεῖδνλ
θαὶ ηὴλ ἀπὸ ηνῦ ρείξνλνο ἐπὶ ηὸ βέιηηνλ» (Harder 1926). Σπλεπώο, ην θαηά ηνλ
Όθειιν «βέιηηνλ» (ην «επ») θαζίζηαηαη αληηιεπηό δηα ησλ αηζζήζεσλ, νη νπνίεο,
ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, δελ ζα πξέπεη λα ζθάιινπλ. Αλαινγηδόκελνη, όκσο, ηηο
ξήζεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηδηαίηεξα ζην βηβιίν ηεο Γελέζεσο, γηα λα επαλέιζνπκε
πξνζσξηλά ζηελ ζξεζθεπηηθή νπηηθή γσλία, δηαβάδνπκε όηη «θαὶ εἶδελ ὁ Θεὸο ηὰ
πάληα, ὅζα ἐπνίεζε, θαὶ ἰδνὺ θαιὰ ιίαλ» (Γέλεζηο 1.30), αληηιακβαλόκαζηε όηη ε
αληίιεςε ηνπ «επ» θαη ε ελ ζπλερεία θαηαλόεζή ηνπ απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ηεο
Ππζαγνξείνπ, ηεο Αξηζηνηειηθήο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο νπηηθήο γσλίαο. Μέρξη πξηλ
από ιίγεο κόλν δεθαεηίεο, θάζε κία από απηέο ηηο νπηηθέο γσλίεο δηεθδηθνύζε ηα
πξσηεία σο πξνο ηε δπλαηόηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ «επ», έρνληαο κε ην κέξνο ηεο
ππέξκαρνπο θαη πνιέκηνπο. Κάησ από ηα ζεκεξηλά όκσο δεδνκέλα πσο είλαη δπλαηή
ε θαηαλόεζε απηή, αλ δελ ιάβνπκε ππόςε καο θαη ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα
ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ ζύγρξνλε Βηνινγία; Γύν ηδηαίηεξα ηνκείο ηεο
Βηνινγίαο καο παξέρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηθαλόηεηαο
θαηαλόεζεο ηνπ «επ». Ο έλαο ηνκέαο είλαη ε Δμειηθηηθή Βηνινγία θαη ό δεύηεξνο ε
Μνξηαθή Βηνινγία. Οη δύν απηνί ηνκείο, αλ θαη θαηλνκεληθά είλαη μερσξηζηνί,
ζήκεξα έρνπλ θνηλή ζπληζηακέλε. Η ζπληζηακέλε ηνπο δελ είλαη θακία άιιε παξά ν
ζύγρξνλνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο, παηέξαο ηεο νπνίαο είλαη
ν Κάξνινο Γαξβίλνο κε ην βηβιίν ηνπ «Πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ εηδώλ» (Darwin
1859). Σύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ ζπληζηακέλε ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ νξγαληζκώλ
ζην πεξηβάιινλ είλαη ην απνηέιεζκα ζηαδηαθώλ κηθξν-αιιαγώλ ζην γελεηηθό πιηθό
ηνπο, πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηνπο θαζηζηνύλ ηθαλνύο λα αληαπνθξίλνληαη
θαιύηεξα ζηηο ζπλζήθεο ελόο ζηαδηαθά κεηαβαιιόκελνπ πεξηβάιινληνο. Απνηέιεζκα
ηέηνηνπ είδνπο κηθξν-αιιαγώλ ζην γελεηηθό πιηθό ησλ νξγαληζκώλ είλαη θαη ε
ζηαδηαθή εμέιημή ηνπο.
Η εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ, θαηά ηε γεληθή παξαδνρή, έρεη επηηειεζηεί κε κηα ζεηξά
δηαδηθαζηώλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζεσξεηηθά έρεη αξρίζεη θάπνηα ζηηγκή
πξηλ από πεξίπνπ ηξία κε ηέζζεξα δηζεθαηνκκύξηα ρξόληα. Σηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, εμειηθηηθά έρνπκε κεηαβεί από
απινύζηεξεο πξνο πνιππινθόηεξεο δνκέο δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Τν ζύλνιν ησλ
δνκώλ απηώλ, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, απνηεινύζε ηηο πιένλ θαιά πξνζαξκνζκέλεο
δνκέο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή
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πεξίνδν. Δίλαη ινγηθό, αιιά θαη θπζηνινγηθό, λα απνδερηνύκε όηη ζε θάζε εμειηθηηθή
πεξίνδν ππήξμαλ ην ζύλνιν ησλ δνκώλ πνπ ζπλέβαιαλ, ώζηε λα δηαηεξείηαη κηα
ηζνξξνπία ζην πεξηβάιινλ κεηαμύ ηόζν ηεο βηνηηθήο ηνπ, όζν θαη ηεο κε βηνηηθήο ηνπ
ζπληζηώζαο, αλεμαξηήησο ηεο εμειηθηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνύ.
Αλαινγηδόκελνη ηα όζα ν Όθειινο είρε αλαθέξεη (Harder 1926) ηόηε ινγηθά
θαηαιήγνπκε ζηελ παξαδνρή όηη «ηὸ βέιηηνλ» είλαη θαη ην θαιύηεξν δπλαηόλ, δειαδή
απηό ην νπνίν ζα κπνξνύζακε λα απνδώζνπκε θαη σο «επ».
Οη πθηζηάκελεο, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν βηνινγηθέο δνκέο ππήξμαλ θαη
εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ αθόκε θαη ζήκεξα, θαηάιιεια νξγαλσκέλεο έηζη, ώζηε
λα αληηιακβάλνληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ην ζύλνιν ησλ ζπζηαηηθώλ
κεξώλ ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Σύκθσλα κε απηή ηε
ζεώξεζε είλαη ινγηθό λα ζπκπεξάλνπκε όηη θάζε νξγαληζκόο, αλαιόγσο ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ έρεη παξάζρεη ε εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, έρεη αλαπηύμεη θαη ηηο
θαηάιιειεο δνκέο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ κε ηνλ
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Σπλεπώο ζα δηαζέηεη ηόζν ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα
ππνδνρήο ησλ κελπκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, όζν θαη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα
επεμεξγαζίαο ησλ πξνζιακβαλόκελσλ κελπκάησλ θαη αληαπόθξηζεο ζε απηά.
Τα ζπζηήκαηα ππνδνρήο, ζηα νπνία αλαθεξόκαζηε, απνηεινύλ ην ζύλνιν ησλ
κεραληζκώλ, δηα ησλ νπνίσλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί αληηιακβάλνληαη ηνλ πεξίγπξό
ηνπο. Γελ είλαη άιια από ηα δηάθνξα αηζζεηήξηα όξγαλα, ηα νπνία είλαη
πνηθηινηξόπσο δνκεκέλα ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνύο. Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ
εμειηθηηθή πνξεία ηεο βηνηηθήο ζπληζηώζαο ηνπ πεξηβάιινληνο νη νξγαληζκνί θαηά
βάζε έρνπλ αθνινπζήζεη κηα πνξεία εθ «ηνῦ κείνλνο ἐπὶ ηὸ κεῖδνλ» θαη εθ «ηνῦ
ρείξνλνο ἐπὶ ηὸ βέιηηνλ» (Harder 1926) είλαη ινγηθό λα ζπκπεξάλνπκε όηη ζε θάζε
λεόηεξε, αιιά θαη αλώηεξε, εμειηθηηθή βαζκίδα, θαηά ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ησλ
ζπζηεκάησλ αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαξθώο ζα ηείλνπλ πξνο πιένλ
βειηησκέλεο δνκέο.
Αλ, ηώξα, αλαινγηζηνύκε, κέζα ζηα πνιύ ζηελά πιαίζηα ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνύ πνπ
καο δηαθαηέρεη, όηη ηελ πιένλ εμειηγκέλε βηνινγηθή δνκή από πιεπξάο δσηθώλ
νξγαληζκώλ απνηεινύκε εκείο, ην είδνο ηνπ Homo sapiens, είλαη ινγηθό λα
ζπκπεξάλνπκε όηη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπκε θαη ηα, θαηά ην δπλαηόλ, βέιηηζηα
ζπζηήκαηα ππνδνρήο ησλ πξνζιακβαλόκελσλ κελπκάησλ από ην πεξηβάιινλ, κέζα
ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύκεζα. Τα ζπζηήκαηα απηά ζην ζύλνιν ησλ δσηθώλ
νξγαληζκώλ, όπσο πξναλαθέξακε, είλαη ηα αηζζεηήξηα όξγαλα, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ
αληηιακβάλνληαη ηα εξεζίζκαηα, πνπ πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζα πξέπεη, θαηά ζπλζήθε, λα δηαζέηνπκε ηα βέιηηζηα ησλ
αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη κε δεδνκέλν όηη απηά ζα αληηιακβάλνληαη ηα
πξνζιακβαλόκελα εξεζίζκαηα, όζν ην δπλαηόλ πην αληηθεηκεληθά, θαζόζνλ απηό
ππνλνεί ε Αξηζηνηειηθή έθθξαζε «ἡ αἴζζεζηο ηῶλ κὲλ ἰδίσλ ἀιεζήο ἐζηηλ ἢ ὅηη
ὀιίγηζηνλ ἔρνπζα ηὸ ςεῦδνο» (Ross 1961b), θαζίζηαηαη εκθαλέο πσο ε από κέξνπο
ησλ αλζξώπσλ αληίιεςε ησλ εξεζηζκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ ηνπο,
ζα αληαπνθξίλεηαη ζε απηό πνπ θαηά ηε Γέλεζε αλαθέξεηαη σο «θαὶ ἰδνὺ θαιὰ ιίαλ».
Με άιια ιόγηα, αλ ζπγθεξάζνπκε ηελ Ππζαγόξεην, ηελ Αξηζηνηειηθή θαη ηε
Θξεζθεπηηθή νπηηθή γσλία, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αληίιεςε, απηνύ
πνπ νθείινπκε λα αληηιακβαλόκαζηε σο «επ», πξέπεη λα είλαη δεδνκέλε θαη κε ηνλ
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.
Με βάζε ηα πξνεγνύκελα, απηό ην νπνίν πξνζπαζήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε σο «επ»
νθείιεη λα πθίζηαηαη ζε απηό πνπ απνθαινύκε πεξηβάιινλ, δειαδή ζηηο θπζηθέο
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ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύκεζα. Οη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ ζηαδηαθά
νξγαλσζεί κέζα ζε έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιά δελ είλαη παγηνπνηεκέλεο. Ωο
θπζηθέο ππόθεηληαη ζε κηα δηαξθή θπζηθνρεκηθή αλαδηακόξθσζε. Θα πξέπεη λα γίλεη
ζαθέο όηη απηό ην νπνίν νξίδνπκε σο πεξηβάιινλ απνηειείηαη από δύν ζπληζηώζεο. Η
κία ζπληζηώζα, ε αβηνηηθή, απνηειεί ηελ αξρέγνλε δνκή, πάλσ ζηελ νπνία
ζηεξίρηεθε ε νξγάλσζε θαη εμέιημε ηεο δεύηεξεο ζπληζηώζαο, ηεο βηνηηθήο. Η
αβηνηηθή είλαη ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ ζπλζεθώλ, όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη
δηαρξνληθά. Υπόθεηηαη ζε κία ζπλερή ρεκηθήο θύζεσο εμέιημε, θαζνδεγνύκελε από
λνκνηειεηαθά απξόβιεπηεο δηαδηθαζίεο. Η αβηνηηθή ζπληζηώζα απνηέιεζε ηε βάζε,
πάλσ ζηελ νπνία ρεκηθέο δηαδηθαζίεο ζηαδηαθά έδσζαλ γέλεζε ζηελ νξγάλσζε ηεο
βηνηηθήο ζπληζηώζαο. Από ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ νη πξώηεο απιέο
βηνηηθέο δνκέο άξρηζαλ λα παξεκβαίλνπλ ζηηο θπζηθνρεκηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
αλαδηακόξθσζεο ηεο αβηνηηθήο ζπληζηώζαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα, ελ
κέξεη, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδηακόξθσζή ηεο. Η παξεκβνιή απηή, κέρξηο ελόο
ρξνληθνύ νξίνπ, ππήξμε ακειεηέα, ζπλεηζέθεξε όκσο ηα κέγηζηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο
ρεκηθήο εμέιημεο ησλ πξώησλ βηνηηθώλ δνκώλ. Η ρεκηθή εμέιημε ησλ βηνηηθώλ
δνκώλ ζηαδηαθά κεηεμειίρζεθε ζηελ νξγαληθή εμέιημε, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη
ε κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ δνκώλ ηεο βηνηηθήο ζπληζηώζαο ηνπ πεξηβάιινληνο,
πνπ δηαρξνληθά έρνπλ εκθαληζηεί επί γεο. Τν θάζε κέινο ηεο βηνηηθήο ζπληζηώζαο
ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη αλαπηπγκέλα ηα δηθά ηνπ ζπζηήκαηα πξόζιεςεο,
επεμεξγαζίαο θαη αληαπόθξηζεο ζηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη εθ κέξνπο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Η εμειηθηηθή ζέζε, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε κέινο, πξνζδηνξίδεη θαη
ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ππό ηηο νπνίεο ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ αλαπηπρζεί.
Με δεδνκέλν όηη εκείο, νη Homo sapiens, απνηεινύκε ηελ αλώηεξε εμειηθηηθή
βαζκίδα είλαη ινγηθό λα ζπκπεξάλνπκε όηη ηα δηθά καο ζπζηήκαηα πξόζιεςεο,
επεμεξγαζίαο θαη αληαπόθξηζεο ζηα εξεζίζκαηα, πνπ πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ
καο, ζα είλαη ηα ηειεηόηεξα θαη ζπγρξόλσο εθείλα, ηα νπνία ζα αληαπνθξίλνληαη θαηά
ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηα εθπεκπόκελα εθ κέξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο κελύκαηα.
Σπλεπώο, εθόζνλ, ζύκθσλα κε ηελ ζξεζθεπηηθή νπηηθή γσλία, όζα δεκηνπξγήζεθαλ
ήζαλ «θαιά ιίαλ» (Γέλεζηο) θαη ζύκθσλα κε ηελ Αξηζηνηειηθή νπηηθή ε αίζζεζε
«ὀιίγηζηνλ ἔρνπζα ηὸ ςεῦδνο» (Ross 1961b), είλαη ινγηθό λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη
αλζξώπηλεο αηζζήζεηο αληηιακβάλνληαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηνλ
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, παξνκνίσο ηα επεμεξγάδνληαη θαη απνδίδνπλ ζε απηά ηηο
πξαγκαηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Με άιια ιόγηα νθείινπκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη
αλζξώπηλεο αηζζήζεηο αληηιακβάλνληαη ην «επ» ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ θπζηθέο
δηαζηάζεηο.
«Ππέπον»
Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ην δεύηεξν ζπζηαηηθό ηεο
«εππξέπεηαο», δειαδή ην «πξέπνλ». Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηνπ πξέπνληνο
θαζνξίδεηαη, εθάζηνηε, αλαιόγσο κε ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε. Σύκθσλα κε
απηή ηε ζεώξεζε, αλ ην ππό δηαπξαγκάηεπζε ζέκα αθνξά ζπκπεξηθνξά, ηόηε ην
πξέπνλ πξνζδηνξίδεηαη από θαζνξηζκέλεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
πξνζώπνπ θαη απηνύ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη. Έηζη, αλ απεπζύλεηαη πξνο έλαλ
άιιν άλζξσπν, ηόηε ην πξέπνλ πξνζδηνξίδεηαη από δηάθνξνπο θνηλσληθνζξεζθεπηηθν-πνιηηηθνύο ζπζρεηηζκνύο. Με βάζε απηνύο ηνπο ζπζρεηηζκνύο ε
εππξέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ
νκάδσλ. Αλ όκσο απεπζύλεηαη πξνο έλα πξνθαζνξηζκέλν ρώξν, ηόηε ε εππξέπεηα
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θαζνξίδεηαη από ηα πιαίζηα ηνπ ρώξνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη. Σηα πιαίζηα ηνπ
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ρώξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηόζν κηθξήο έθηαζεο ρώξνη, όζν θαη
κεγαιύηεξεο, κέρξηο θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ πεξηβάιινληόο καο. Κάησ από απηά ηα
δεδνκέλα ε εππξέπεηα ηνπ πεξηβάιινληνο δελ πξνζδηνξίδεηαη από εκάο ηνπο ηδίνπο,
αιιά από ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο, όπσο απηέο έρνπλ δηαρξνληθά δηακνξθσζεί ρσξίο ηελ
αλζξώπηλε παξέκβαζε. Γεδνκέλσλ δε ησλ όζσλ πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε γίλεηαη
ζαθέο όηη ε πεξηβαιινληηθή «εππξέπεηα» πθίζηαηαη εθ πξννηκίνπ, θαζόζνλ όια έρνπλ
δεκηνπξγεζεί εθ «ηνῦ κείνλνο ἐπὶ ηὸ κεῖδνλ» θαη εθ «ηνῦ ρείξνλνο ἐπὶ ηὸ βέιηηνλ’
(Harder 1926), ζπγρξόλσο δε «θαιά ιίαλ» (Γέλεζηο) θαη νθείινπλ λα γίλνληαη
αληηιεπηά σο ηνηαύηα από ην ζύλνιν ησλ αλζξσπίλσλ αηζζήζεσλ, θάζε κία από ηηο
νπνίεο «ὀιίγηζηνλ ἔρνπζα ηὸ ςεῦδνο» (Ross 1961b).
Απηώλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ζα πξέπεη πιένλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηε
ζεκαζία ηεο θξάζεο πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε. Γηα λα θαηαζηεί απηό δπλαηόλ ζα
πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηελ δπλαηόηεηα θαη ζπγρξόλσο ηθαλόηεηά καο λα
θαηαλννύκε ηα πξνζιακβαλόκελα δηα ησλ αηζζήζεσλ πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα.
Καηανόηζη και νοημαηική απόδοζη ηυν πποζλαμβανόμενυν παπαζηάζευν
Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν ζηνηρείν πθίζηαληαη ηξία βαζηθά εξσηήκαηα. Απηά είλαη: Τη
ζεκαίλεη ε θξάζε απηή; Πνηνπο αθνξά; Κάησ από πνηεο πξνϋπνζέζεηο ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζεη σο θξάζε;
Η θαηαλόεζε ησλ πξνζιακβαλόκελσλ παξαζηάζεσλ δηακέζνπ ησλ αηζζήζεσλ
απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζηηθήο δξάζεο ηεο ηθαλόηεηαο κεηάδνζεο ησλ
κελπκάησλ από ηα ζεκεία ππνδνρήο θαη ηεο ηθαλόηεηαο επεμεξγαζίαο ησλ
κελπκάησλ απηώλ ζε έλα θέληξν. Έλα θέληξν ηθαλό όρη κόλν λα παξαιακβάλεη ηα
κελύκαηα, αιιά λα ηα αλαιύεη θαη λα πξνζδηνξίδεη κεραληζκνύο, δηακέζνπ ησλ
νπνίσλ ζα είλαη εθηθηή ε αληαπόθξηζε ζηα πξνζιακβαλόκελα κελύκαηα κέζα ζε
ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα. Δμειηθηηθά ην θέληξν απηό είλαη ην θεληξηθό λεπξηθό
ζύζηεκα θάζε δσηθνύ νξγαληζκνύ. Η δπλακηθή απηνύ ηνπ θέληξνπ θαζνξίδεηαη από
ηελ πνξεία θαη ηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνύ κέζα ζην πνιπδαίδαιν δέληξν ηεο εμέιημεο.
Τελ θνξσλίδα ηνπ θέληξνπ απηνύ απνηειεί ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο. Έλα ζύζηεκα
ηθαλό λα πξνζιακβάλεη κελύκαηα από ην πεξηβάιινλ, λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη λα
πξνζδηνξίδεη ηνπο ηξόπνπο αληαπόθξηζεο ζηα εθάζηνηε πξνζιακβαλόκελα κελύκαηα.
Δμειηθηηθά ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ παξνπζηάδεη κηα αμηνζεκείσηε
πνιππινθόηεηα, ηδηαίηεξα θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρηιηάδεο ρξόληα. Μάιηζηα εδώ
θαη ηξεηο ρηιηάδεο ρξόληα έρεη θάκεη θαηαπιεθηηθά βήκαηα.
Σε απηή ηελ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδν ε πνξεία αθνινπζεί αικαηώδε βήκαηα,
γεγνλόο πνπ δηαπηζηώλεηαη από ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ
γέλνπο. Δίλαη κηα πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία έρνπλ γίλεη αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο
ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ. Ιδηαίηεξε είλαη ε ζπκβνιή ηεο
πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηνπ ηξόπνπ
δηαβίσζεο. Με ηελ κεηάβαζε από ηηο ζεξεπηηθέο ζηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο
θνηλσλίεο δόζεθε ρξόλνο, ώζηε ν άλζξσπνο λα αξρίζεη λα αληηκεησπίδεη ζέκαηα, πνπ
αθνξνύζαλ ηελ δσή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Η πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε ζηαδηαθά
άιιαμε ηελ όιε ηνπ θαζεκεξηλόηεηα. Κνηλσληθέο νκάδεο έρνπλ πιένλ ην ρξόλν λα
αξρίζνπλ λα αλαδεηνύλ ιύζεηο πάλσ ζε ππαξμηαθά δεηήκαηα. Οη αλαδεηήζεηο απηέο
απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο, γεγνλόο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πεξεηαίξσ εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ λνπ. Η δηεύξπλζε απηώλ ησλ
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θηινζνθηθώλ αλαδεηήζεσλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκώλ.
Γηακέζνπ απηώλ πξνζπαζεί πιένλ ν άλζξσπνο λα δώζεη απαληήζεηο ζηα ππαξμηαθά
ηνπ δεηήκαηα.
Σε απηά ηα δεηήκαηα αλαθέξεηαη θαη ε ππόςε θξάζε «Αγίαζνλ Κύξηε ηνπο
αγαπώληαο ηελ εππξέπεηαλ ηνπ Οίθνπ Σνπ». Πξηλ αλαθεξζνύκε ζηελ ζεκαζία ηεο, ζα
πξέπεη λα αζρνιεζνύκε κε νξηζκέλα ππνεξσηήκαηα, όπσο π.ρ. πνηνπο αθνξά θαη
θάησ από πνηεο πξνϋπνζέζεηο ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί σο θξάζε. Η απάληεζε ζε
απηά ηα ππνεξσηήκαηα ζα δώζεη άκεζα απάληεζε θαη ζηελ ζεκαζία απηήο ηεο
θξάζεο.
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε θξάζε απηή απνηειεί κέξνο επρήο ηεο Θείαο
Λεηηνπξγίαο ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία. Τν ζέκα είλαη όηη ε θξάζε απηή δπλεηηθά έρεη
επξύηεξε ζεκαζία, δειαδή δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα ζξεζθεπηηθά αηζζήκαηα ηεο
Οξζνδόμνπ Φξηζηηαληθήο θνηλόηεηαο. Δλδηαθέξεη ζίγνπξα αλζξώπνπο θαη άιισλ
ζξεζθεηώλ, θαζώο επίζεο αλζξώπνπο δηάθνξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Δλδηαθέξεη, ελ
ηέιεη, θαζέλαλ πνπ εθιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ «νίθνπ» κε έλα επξύηεξν πεξηερόκελν.
Έηζη, «νίθνο» ζα κπνξνύζε λα είλαη ην ελδηαίηεκα ηνπ θαζελόο καο, είηε ππό ηελ
ζηελή έλλνηα ηεο θαηνηθίαο καο είηε ππό ηελ έλλνηα ηνπ γεληθόηεξνπ ρώξνπ πνπ καο
πεξηβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Σπλεπώο, ζην ζεκείν απηό αλαθύπηεη ε
γεληθόηεξε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο εθ ηνύηνπ, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηελ
εππξέπεηα, ελλννύκε ηελ εππξέπεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη, ινηπόλ, ινγηθό ε
εππξέπεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ νξίδνληα ηνπ «κείδνλνο» θαη ηνπ «βειηίνλνο» θαηά
ηνλ Όθειιν (Harder 1926), αιιά θαη ζε εθείλνλ ηνπ «θαιὰ ιίαλ» (Γέλεζηο).
Οπζηαζηηθά ην λόεκά ηεο είλαη εκθαλέο ζηελ ίδηα ηε δνκή ηελ νπνία έρεη δηαρξνληθά
νξγαλώζεη ε θύζε επί ηεο γεο θαη ε νπνία, αθελόο κελ αλαδηακνξθώλεηαη δηαξθώο,
ιόγσ ηεο επηδξάζεσο θπζηθώλ παξαγόλησλ κε ππνθείκελσλ ζηελ αλζξώπηλε
βνύιεζε, αθεηέξνπ δε παξαβιέπνληαο ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε, ε νπνία αξρηθά
κελ ππήξμε ήπηα, ζήκεξα όκσο είλαη πνιύ θαηαζηξνθηθή.
Γίλεηαη, ινηπόλ, θαηαλνεηό όηη ε έλλνηα ηεο εππξέπεηαο νθείιεη λα απνηειεί κέιεκα
όισλ, όζνη ζέινπλ λα απνηεινύλ ζπζηαηηθό κέξνο απηνύ ηνπ δεδνκέλνπ
πεξηβάιινληνο. Φπζηθά, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθύγεη ηεο πξνζνρήο όηη ζπζηαηηθό
κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηεινύκε απνθιεηζηηθά εκείο νη άλζξσπνη, αιιά ην
ζύλνιν ηεο δώζαο ζπληζηώζαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιόγν απηό ην λόεκα ηεο
έλλνηαο ηεο εππξέπεηαο πθίζηαηαη δηαθνξνπνηήζεηο θαη εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν πνπ
θάζε κέινο ηεο βηνηηθήο ζπληζηώζαο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο καο όηη «αγαπώληεο» δελ είκαζηε
κόλν εκείο νη άλζξσπνη, αιιά ην ζύλνιν ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, πνπ κεηέρνπλ
ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην πεξηβάιινλ. Λνγηθό επαθόινπζν είλαη θάζε
νξγαληζκόο λα αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο εππξέπεηαο θαηά ηξόπν, ν νπνίνο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη εμέιημήο ηνπ. Τν απνηέιεζκα
απηήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζα πξέπεη λα καο θηλεηνπνηήζεη, ώζηε λα εθηηκήζνπκε
ηε δηθή καο ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο ζε αληηζηνίρηζε πξνο ηελ
αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ ππνινίπσλ νξγαληζκώλ. Αλ πξάγκαηη ζέινπκε λα
ινγαξηάδνπκε ηνπο εαπηνύο καο σο αλώηεξα πλεπκαηηθά όληα έλαληη ησλ ππνινίπσλ
νξγαληζκώλ, ηόηε νθείινπκε εκείο, θαη όρη νη άιινη νξγαληζκνί, λα είκαζηε ζε ζέζε
λα θαηαλνήζνπκε θαη ηηο δηθέο ηνπο αληηιεπηηθέο δπλαηόηεηεο θαη αλαιόγσο λα
ζπκπεξηθεξζνύκε. Με άιια ιόγηα, ζα πξέπεη λα θαηαζηνύκε θνηλσλνί ηνπ γεγνλόηνο,
όηη θάζε νξγαληζκόο αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηελ εππξέπεηα ηνπ ρώξνπ,
κέζα ζηνλ νπνίν δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη όηη ν ηξόπνο απηόο δελ είλαη δπλαηόλ
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λα ζπλάδεη κε ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν εκείο νη άλζξσπνη αληηιακβαλόκαζηε ηελ
έλλνηα ηεο εππξέπεηαο ηνπ «νίθνπ» – πεξηβάιινληνο.
Η θαηαλόεζε απηήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο απνηειεί ηελ πξνϋπόζεζε, ώζηε λα
θαηαζηνύκε ηθαλνί λα κεηαβνύκε ζην επόκελν ππνεξώηεκα, πνπ αλαθέξακε ζηελ
αξρή απηήο ηεο ελόηεηαο, δειαδή ζην «θάησ από πνηεο πξνϋπνζέζεηο ζα πξέπεη λα
λνεζεί σο θξάζε». Γύν ελδερόκελα πθίζηαληαη επί ησλ πξνϋπνζέζεσλ απηώλ. Τν
πξώην αθνξά απνθιεηζηηθά ην ζξεζθεπηηθό λόεκα. Με ην ζέκα απηό, νθείινπλ λα
αζρνιεζνύλ άιινη πην εηδηθνί, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ ελδηαθέξεη θαζέλαλ. Τν
δεύηεξν αθνξά ηελ ελλνηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Πνηα είλαη ηα όξηα κέζα ζηα
νπνία ζα θηλεζνύκε, γηα λα νξίζνπκε ην πεξηβάιινλ; Πεξηβάιινλ είλαη θάζε ηη ην
νπνίν βξίζθεηαη γύξσ από έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν αλαθνξάο. Τα όξηα ηνπ
πεξηβάιινληνο θαηά ζπλέπεηα είλαη από απεηξνειάρηζηα έσο εθείλα ηνπ ζύκπαληνο.
Μεηαμύ απηώλ ησλ νξίσλ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη επηκέξνπο νξηαθέο
πεξηνρέο αλαιόγσο ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο. Όκσο, πεξηβάιινλ δελ είλαη απνθιεηζηηθά
θαη κόλν ην θπζηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ν ηδηαίηεξνο ρώξνο ηνλ νπνίν δηακνξθώλεη
ν άλζξσπνο δηακέζνπ ηεο δηθήο ηνπ ελαζρόιεζεο εληόο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Κάησ από απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο ην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεη ν άλζξσπνο, ην
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, είλαη δπλαηόλ λα δηαθξηζεί ζε δνκεκέλν, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ηερλνινγηθώλ δεκηνπξγεκάησλ, θαη πνιηηηζκηθό, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηά ηνπ (Μαηζόπνπινο 2007). Σην
ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ησλ
πξνϋπνζέζεσλ εκπεξηέρεηαη ελ κέξεη ηόζν ζην δνκεκέλν, όζν θαη ζην πνιηηηζκηθό
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Απηό ζπλάγεηαη από ην γεγνλόο όηη ην ζξεζθεπηηθό
πιαίζην νξίδεηαη από δύν ζπληζηώζεο, ηνπο δνκεκέλνπο ρώξνπο ιαηξείαο θαη ηελ
πλεπκαηηθή ππνδνκή, αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.
Θα πξέπεη πιένλ λα επηζεκαλζεί όηη έρνληαο ήδε πξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
«νίθνπ», νη έλλνηεο ησλ «αγαπώλησλ» θαη ηεο «εππξέπεηαο», ζην πιαίζην ηόζν ηνπ
θπζηθνύ όζν θαη ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο δελ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνύλ θάησ από δηαθνξεηηθνύο όξνπο, αιιά εληόο ησλ ηδίσλ
πξνζδηνξηζηηθώλ νξίσλ. Γελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο όηη θαη νη δύν
απηέο έλλνηεο από αηζζεηηθήο ζθνπηάο αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην αηζζεηηθό νξίδνληα.
Έρνληαο πιένλ νξίζεη ηα πιαίζηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, ππό ηηο νπνίεο νθείινπκε
εκείο, νη κεηέρνληεο ηνπ είδνπο, ν Homo sapiens, λα θαηαλνήζνπκε ηελ θξάζε
«Αγίαζνλ Κύξηε ηνπο αγαπώληαο ηελ εππξέπεηαλ ηνπ Οίθνπ Σνπ» πξέπεη ηώξα λα
πξνζδηνξίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο.
Οη «αγαπώληεο ηελ εππξέπεηα ηνπ νίθνπ», όπσο πξναλαθέξακε, νθείινπκε λα
είκαζηε εκείο νη άλζξσπνη. Η «εππξέπεηα», ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη ε θπζηθή
ηάμε, ε νπνία έρεη δηαρξνληθά εδξαησζεί ζην θπζηθό πεξηβάιινλ κε δηαδηθαζίεο ηεο
ίδηαο ηεο θύζεο θαη όρη κε αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο, όπσο πνιινί επηζπκνύκε. Ο
«νίθνο» νξίζηεθε παξαπάλσ σο ην θπζηθό πεξηβάιινλ, όπσο ην έρεη αληηιεθζεί από
ηελ απαξρή ηεο εκθάληζήο ηνπ ν Homo sapiens. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ
δεδνκέλσλ θαζνξίδεη όηη εκείο, ν Homo sapiens, νθείινπκε λα κεξηκλνύκε γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληόο καο. Η παξαδνρή απηή
ππαγνξεύεη όηη ε όπνηα παξέκβαζή καο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζα πξέπεη, αλ κε ηη
άιιν, λα γίλεηαη εληόο πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ, ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ε κεγάιε
αιινίσζή ηνπ.
Τν κεγάιν εξώηεκα πνπ αλαθύπηεη ζην ζεκείν απηό αλαθέξεηαη ζηελ έληαζε ηεο
αλζξώπηλεο παξέκβαζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Αλ απνπεηξαζνύκε λα θάλνπκε κηα
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αλαδξνκή ζε απηή ηελ παξέκβαζε από ηηο απαξρέο ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο κέρξη ησλ
εκεξώλ καο, ζα δηαπηζηώζνπκε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία.
Η αλζξώπηλε εμέιημε αθνινύζεζε κηα πνξεία από ηνλ άλζξσπν - θπλεγό πνπ δνύζε
ζε πνιύ κηθξέο νκάδεο πξνο ηνλ άλζξσπν - γεσξγό πνπ άξρηζε λα δεη ζε νινέλα
κεγαιύηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σηα πξώηα ηνπ ζηάδηα ππήξμε απόιπηα εμαξηεκέλνο
όζνλ αθνξά ηελ ηξνθή θαη ηελ επηβίσζή ηνπ από ηηο θπζηθέο δηαηξνθηθέο πεγέο ηνπ
πεξηβάιινληόο ηνπ, όπσο όινη νη ππόινηπνη δσηθνί νξγαληζκνί. Η πλεπκαηηθή ηνπ
εμέιημε ζηαδηαθά ηνλ νδήγεζε ζε κηα πην νξγαλσκέλε θνηλσληθή δσή έρνληαο σο
ζηήξηγκά ηνπ ηελ θαιύηεξα νξγαλσκέλε παξαγσγή δηαηξνθηθώλ αγαζώλ. Από ηηο
πξώηεο νξγαλσκέλεο αλζξώπηλεο εγθαηαζηάζεηο δηαπηζηώλνπκε όηη απηέο
δεκηνπξγήζεθαλ ζε πεξηνρέο κε πινύζηα παξνρή ύδαηνο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, γύξσ
από ηελ θνηιάδα ησλ πνηακώλ Τίγξεσο θαη Δπθξάηε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνπνηακίαο
(Cardwell 1995). Τα πξνζρσζεγελή απηά εδάθε απνηέιεζαλ ηελ θνηηίδα ηεο
πνιηηηζκηθήο εμέιημεο ηνπ αλζξώπνπ (Gille 1978). Οη πξώηεο θνηλσληθέο νκάδεο
απηήο ηεο πεξηνρήο, επεηδή δηαπίζησζαλ ηε ζεκαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληόο ησλ
ζηελ βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο παξαγσγηθόηεηαο, ζηαδηαθά επηρείξεζαλ λα
ηηζαζεύζνπλ ηελ πδάηηλε παξνρή ησλ πνηακώλ απηώλ κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πξώησλ
ηερληθώλ έξγσλ (Morris 2009). Από ηελ επνρή απηή, δειαδή πεξίπνπ ζηα 7.000
ρξόληα π.Φ., έρνπκε ίζσο ηηο πξώηεο ηερλνινγηθέο αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζην
θπζηθό πεξηβάιινλ. Παξεκβάζεηο πνπ, αθελόο κελ αλαδηακόξθσλαλ ηε δνκή ηνπ
πεξηβάιινληνο, αθεηέξνπ παξείραλ πξνζηαζία θαη δηεπθνιύλζεηο ζηηο αλζξώπηλεο
νκάδεο πνπ ηηο θαηαζθεύαδαλ. Αλ θαη ε ηερλνινγηθή παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ηελ
επνρή εθείλε ήηαλ ήπηαο κνξθήο, ζηε ζπλέρεηα θαη ζηαδηαθά ππήξμε πνιύ έληνλε. Δλ
ηνύηνηο, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεύγεη όηη ε πξώηε αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην
πεξηβάιινλ ππήξμε ε πξώηε νξγαλσκέλε θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζή ηνπ, όηαλ
δηαπίζησζε όηη κπνξνύζε λα εμεκεξώζεη νξηζκέλνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο θαη λα
ηνπο δηαηεξεί πιεζίνλ ηνπ, αληί λα αλαηξέρεη πξνο αλαδήηεζή ηνπο. Η δεύηεξε
παξέκβαζε έγηλε κε ηελ πξώηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, όηαλ ν άλζξσπνο
δηαπίζησζε όηη κπνξνύζε, εθρεξζώλνληαο κηα πεξηνρή, λα θαιιηεξγήζεη νξηζκέλα
θπηηθά είδε, ηα νπνία ηνπ εμαζθάιηδαλ θαιύηεξε παξνρή δηαηξνθηθώλ αγαζώλ.
Η πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ, όπσο πξναλαθέξακε, επέθεξε
θαη κηα νινέλα απμαλόκελε παξέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Απόξξνηα απηήο ηεο
εμέιημεο ππήξμε ε επηζηεκνληθή αλέιημή ηνπ, δηακέζνπ ηεο νπνίαο επηρείξεζε λα
βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δηαβίσζήο ηνπ. Θα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη
κέρξη ηελ επνρή ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο, δειαδή κέρξη ηηο απαξρέο ηνπ 17 νπ
αηώλα, ν άλζξσπνο αληινύζε από ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηα δηάθνξα δηαηξνθηθά ηνπ
αγαζά θαη όηη ην πεξηβάιινλ ήηαλ απηό πνπ θαζόξηδε ην πιαίζην ηεο δηαβίσζήο ηνπ.
Η επηζηεκνληθή όκσο επαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηώλα ππήξμε ην αίηην γηα ηε κεηαβνιή
ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ Homo sapiens θαη ηνπ πεξηβάιινληόο. Απηή ε
κεηαβνιή ιεηηνύξγεζε εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο (Capra 1982).
Από ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη ζαθήο ε έληνλε αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην
πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ππόςε θξάζε θαζίζηαηαη πνιύ ζεκαληηθή. Τν ζέκα
όκσο πνπ αλαθύπηεη ζην ζεκείν απηό αθνξά ην πεξηερόκελν ηεο επί κέξνπο θξάζεο
«Αγίαζνλ Κύξηε». Με ζξεζθεπηηθνύο όξνπο ην κελ «Κύξηε» πξνζδηνξίδεη ηελ
αλσηέξα ζξεζθεπηηθή δύλακε θάζε ζξεζθείαο, ην δε «Αγίαζνλ» επηθαιείηαη
δηαθύιαμε ηνπ «αγαπώληνο» εθ κέξνπο ηνπ «Κπξίνπ». Με πεξηβαιινληηθνύο όκσο
όξνπο ε έλλνηα απηή απνδίδεη θάπνηα «αλσηέξα θπζηθή δύλακε», ε νπνία,
αλεμαξηήησο ηεο αλζξώπηλεο βνύιεζεο, ειέγρεη ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε νπνία
κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαηώληζε ηεο δσήο.
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Σύκθσλα κε απηά ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε γίλεηαη
θαηαλνεηό, όηη ε όιε θξάζε «Αγίαζνλ Κύξηε ηνπο αγαπώληαο ηελ εππξέπεηαλ ηνπ
Οίθνπ Σνπ» ζεκαίλεη επίθιεζε θαη παξάθιεζε ηεο «αλσηέξαο θπζηθήο δύλακεο»,
ώζηε λα κεξηκλά ηόζν γηα ηελ θαιή πνξεία ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, όζν θαη γηα ηελ θαιή εμειηθηηθή πνξεία απηήο ηεο βηνηηθήο κνξθήο
ηεο νπνίαο κηα νκάδα αδηαθνξεί γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαηηήκαηόο ηεο.
Σπλάκα όκσο κηα άιιε νκάδα απηήο αγσληά γηα ηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία πνπ έρεη
πάξεη ην ελδηαίηεκά ηεο. Με άιια ιόγηα, βξηζθόκαζηε ζε κηα νμύκσξε θαηάζηαζε
όπνπ, ελώ έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο αδηαθνξεί ελ πνιινίο γηα ην πεξηβάιινλ, έλα άιιν
κέξνο ηεο θνηλσλίαο επηδηώθεη, αλ όρη ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο,
ηνπιάρηζηνλ ηε κε ρεηξνηέξεπζή ηεο. Η απαγθίζηξσζε από απηή ηελ νμύκσξε
θαηάζηαζε πξνϋπνζέηεη ηελ αιιαγή ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο αθελόο κελ
απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αθεηέξνπ δε απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο.
σέζειρ αιζθηηικήρ αποηίμηζηρ και επμηνεςηικήρ ικανόηηηαρ
Έρνληαο ήδε αζρνιεζεί κε ηε ζεκαζία ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάζεο βξηζθόκαζηε
πιένλ ζην ζεκείν, θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ηόζν ζηελ αηζζεηηθή
απνηίκεζε ηεο εππξέπεηαο ηνπ «νίθνπ», όζν θαη ζηελ εξκελεπηηθή απόδνζή ηεο.
Έρνπκε ήδε αλαθέξεη νξηζκέλα ζηνηρεία, γηα ηελ αηζζεηηθή απνηίκεζε, όπσο, επί
παξαδείγκαηη, όηη ε αηζζεηηθή εθηίκεζε εμαξηάηαη από ηνπο κεραληζκνύο, δηα κέζνπ
ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη απηή. Γειαδή δηακέζνπ ησλ αηζζήζεσλ, νη νπνίεο θαηά ηνλ
Αξηζηνηέιε δελ ζα πξέπεη λα ζθάιινπλ. Σεκαληηθό ζηνηρείν επί ηνπ ελδερόκελνπ
αιάλζαζηνπ ησλ αηζζήζεσλ απνηειεί ε γλώζε ηνπ δεδνκέλνπ όηη ν έιεγρνο ησλ
κεραληζκώλ απηώλ γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, γεγνλόο πνπ θαηά ηελ
επνρή πνπ έδεζε ν Αξηζηνηέιεο δελ ήηαλ αθόκε γλσζηό. Δθείλν όκσο πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη όηη θάζε άηνκν έρεη ηελ ηδηθή ηνπ ηδηαίηεξε γελεηηθή ζύζηαζε, αλ θαη
όινη δηαζέηνπκε ην απηό γελεηηθό πιηθό. Η γελεηηθή απηή ζύζηαζε απνηειεί ην
απνηέιεζκα ηεο αληαιιαγήο γελεηηθνύ πιηθνύ κεηαμύ παηξηθώλ θαη κεηξηθώλ
ρξσκαηίδσλ ησλ νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ησλ
γακεηηθώλ θπηηάξσλ. Με βάζε απηό ην δεδνκέλν γίλεηαη ζαθέο όηη ε αηζζεηηθή
εθηίκεζε δελ είλαη δπλαηόλ λα είλαη απόιπηα ε ίδηα κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ
αηόκσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε εθηίκεζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ην
απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ πξνζιακβαλόκελσλ εξεζηζκάησλ από ην
πεξηβάιινλ εθ κέξνπο ηνπ ζπλόινπ ησλ αηζζήζεσλ. Η επεμεξγαζία ησλ
πξνζιακβαλόκελσλ εξεζηζκάησλ ιακβάλεη ρώξα ζηνλ εγθέθαιν θάησ από δύν
δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. Απηέο είλαη ε «ζε πξαγκαηηθό ρξόλν» επεμεξγαζία θαη ε
αληίζηνηρε δηαδηθαζία, πνπ ιακβάλεη ρώξα «ζε κε πξαγκαηηθό ρξόλν». Η πξώηε
αληηπξνζσπεύεη ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, ε νπνία εμαξηάηαη από ηα ζπκβάληα ηνπ
πεξηγύξνπ καο, ελώ ε δεύηεξε αληηπξνζσπεύεη έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ, ηα νπνία
αλαδηακνξθώλνληαη ζπλερώο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θαζίζηαληαη αλεμάξηεηα ηεο
ζέιεζήο καο θαη ηειηθά δηακνξθώλνπλ κέξνο ηεο θαληαζίαο καο (Θενραξόπνπινο &
Μαηζόπνπινο 2013).
Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε ςπρηθή θαηάζηαζε ζπκβάιιεη θαηά πνιύ ζηελ αληίιεςε ηνπ
πεξηβάιινληνο (Ross 1961a), ελώ ζπγρξόλσο νη αηζζήζεηο ζρεκαηνπνηνύλ ηελ
πλεπκαηηθή αληίιεςε. Σπλεπώο, αηζζεηηθή απνηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο ηθαλόηεηαο πξνο επεμεξγαζία ησλ πξνζιακβαλόκελσλ εξεζηζκάησλ
από απηό. Η έλλνηα ηεο θαιαηζζεζίαο, θαηά ηνλ Kant (1969), είλαη κηα
νινθιεξσκέλε θξηηηθή, δηα ηεο νπνίαο έλα αληηθείκελν εθηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ
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ειεύζεξε λνκνηέιεηα ηεο θαληαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε, πσο
θαζέλαο δεη ην παξόλ ηνπ κε δύν κνξθέο. Η κία είλαη έλα ζύλνιν γεγνλόησλ, ηα νπνία
δελ βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρό καο, αιιά ειέγρνληαη από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν,
ελώ ε άιιε ειέγρεηαη από ηε θαληαζία καο. Πξόθεηηαη δειαδή γηα δηηηή δηαδηθαζία,
ε νπνία θαζνξίδεηαη ηόζν από ηε ζέιεζή καο, όζν θαη από ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπκε
δήζεη θαηά ην παξειζόλ (Θενραξόπνπινο & Μαηζόπνπινο 2013). Με βάζε απηά ηα
δεδνκέλα γίλνληαη ζαθή δύν πνιύ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. Τν πξώην είλαη
ην γεγνλόο, όηη θαζέλαο έρεη ηα ηδηαίηεξα δηθά ηνπ θξηηήξηα αηζζεηηθήο απνηίκεζεο
θαη ην δεύηεξν, όηη απηή ε απνηίκεζε κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά κε βάζε ηηο
εκπεηξίεο, πνπ απνθηνύκε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δώληαο κέζα ζην επξύηεξν
πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ην γελεηηθό πιηθό θαζελόο ζε ζπλδπαζκό κε ηα βηώκαηά
ηνπ, απνηεινύλ ηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη ε απνηίκεζε ηεο αηζζεηηθήο
αμίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Θενραξόπνπινο & Μαηζόπνπινο 2013). Η απνηίκεζε απηή
δελ ζα είρε θαλέλα λόεκα, αλ ζπγρξόλσο δελ ππήξρε θαη ε αληίζηνηρή ηθαλόηεηα
θνηλνπνίεζήο ηεο.
Η ηθαλόηεηα απηή αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά, θαζνδεγνύκελε από ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ
εθπαίδεπζε, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ γελεηηθνύ ππόβαζξνπ. Οη εκπεηξίεο απνθηώληαη κε
ηελ θαζεκεξηλή καο ελαζρόιεζε κέζα ζην θπζηθό θαη θνηλσληθν-πνιηηηθό
πεξηβάιινλ. Η εθπαίδεπζε, πνπ αζθείηαη από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα θαιιηεξγεί αμίεο, αξρέο θαη λννηξνπίεο, πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ
πξνζσπηθόηεηά καο. Δκπεηξίεο θαη εθπαίδεπζε εθβάιινπλ ζηαδηαθά ζε απηό πνπ
απνθαιείηαη ‘Παηδεία’, ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά ε ζύλνιε πλεπκαηηθή θαη
ςπρνινγηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ (Μαηζόπνπινο 2008). Καηά ηνλ Gadamer ε
νηθνγέλεηα θαη ε θνηλσλία απνηεινύλ ην πξσηαξρηθό ζηάδην ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζα
ζην νπνίν αλαπηύζζνπκε ηελ απηεπίγλσζή καο θαη δηακνξθώλνπκε ηελ
πξνζσπηθόηεηά καο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο «πνιύ πξηλ αξρίζνπκε λα
αληηιακβαλόκαζηε ηνλ εαπηό καο δηακέζνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηνεμέηαζεο,
αληηιακβαλόκαζηε ηνλ εαπηό καο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, αιιά γεληθόηεξα ζηελ
θνηλσλία, ζηελ νπνία δνύκε κέζσ ηεο απηεπίγλσζεο» (Gadamer 1975). Οπζηαζηηθά
ε πξνζσπηθόηεηά καο είλαη ε θηλεηήξηα δύλακε, κε ηελ νπνία εθθξαδόκαζηε
δηακέζνπ δύν πθηζηάκελσλ ζπζηεκηθώλ κεζόδσλ, ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ηέρλεο. Από
απηέο ηηο δύν κεζόδνπο ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε πην ζεκαληηθή είλαη ν
ιόγνο. Ο ιόγνο όρη ππό ηελ έλλνηα ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο ηεο γιώζζαο, αιιά ππό
ηελ έλλνηα ηεο εθθξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δνκεκέλεο ζθέςεο. Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη νη ηέρλεο είλαη κία νκάδα από δηαθνξεηηθέο εθθξαζηηθέο ηθαλόηεηεο,
δηα ησλ νπνίσλ θάπνηνο παξνπζηάδεη κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν ηηο
πξνζιακβάλνπζεο εηθόλεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ. Φαξαθηεξηζηηθά ν Wittgenstein
(2001) αλαθέξεη πσο ε άξηζηε γλώζε ηνπ ιόγνπ (ιεθηηθήο εθθξαζηηθήο ηθαλόηεηαο)
απνηειεί ηε βάζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα
εμσηεξηθεύνπλ (εξκελεύνπλ) ηηο πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο από ην πεξηβάιινλ
ηνπο. Ο P. Ricoeur (1978) αλαθέξεη πσο ε εξκελεπηηθή νδεύεη από ηελ πξνθαηαλόεζε πξνο ηελ θαηαλόεζε θαζαπηή, κε ηελ νπνία πξνζπαζνύκε λα ζπιιάβνπκε
έλα λόεκα κε εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. Η ζύιιεςε ηνπ βαζύηεξνπ λνήκαηνο
νηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ, αλεμάξηεηα αλ απηό είλαη ζεσξεηηθό ή εθαξκνζκέλεο
έξεπλαο, θαιιηηερληθό ή πλεπκαηηθό δεκηνύξγεκα, αλ είλαη θηινζνθηθνύ ή
ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, πξνϋπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκό αξρώλ, κε βάζε ηηο νπνίεο
ζα επηηεπρζεί. Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο θαη ησλ αξρώλ ηεο
ν Wittgenstein (2001) αλαθέξεη, όηη ε πνηθηιόηξνπε ρξήζε ησλ ιέμεσλ νθείιεη λα
αθνινπζεί θαλόλεο, δειαδή έηζη όπσο όηαλ παίδνπκε θάπνην γισζζηθό παηρλίδη
(language game) θαη εθαξκόδνπκε θάπνηεο αξρέο θαη δηεξκελεπηηθά ζρήκαηα.
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Αλ όκσο ζειήζνπκε λα δηεπξύλνπκε ηε ζπζηεκηθή κέζνδν, δειαδή αλ ζειήζνπκε λα
κηιήζνπκε γηα «ιεθηηθή εθθξαζηηθή ηθαλόηεηα» θαη ζην ρώξν ησλ ηερλώλ, ηόηε
γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε εθθξαζηηθόηεηα, κε άιια ιόγηα ε εξκελεπηηθή ηθαλόηεηα,
νθείιεη λα αθνινπζεί πξνθαζνξηζκέλνπο θαλόλεο, νύησο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
απνδώζεη ηελ αηζζεηηθή απνηίκεζε ζηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε. Με άιια ιόγηα
νη αξρέο ησλ «γισζζηθώλ παηρληδηώλ» ηνπ Wittgenstein ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη
θαη ζε δηάθνξεο εθθξαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Μήπσο, όκσο, απηό δελ είλαη κηα
πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηελ ζπλαληάκε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο «ζρνιέο» έθθξαζεο ησλ
ηερλώλ, όπσο π.ρ. ζηε γιππηηθή, ζηε δσγξαθηθή, ζηε ραξαθηηθή θαη ζηε κνπζηθή;
Με απηά ηα δεδνκέλα γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε εξκελεπηηθή ηθαλόηεηα, όπσο θαη ε
αηζζεηηθή απνηίκεζε, ηεινύλ ππό ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδπαζηηθήο δξάζεο ηνπ γελεηηθνύ
πιηθνύ θαη ησλ βησκάησλ, ησλ νπνίσλ είκαζηε θνηλσλνί. Δίλαη ινηπόλ ζαθέο, όηη ε
ζηαδηαθή εθπαίδεπζε πνπ καο πξνζθέξζεθε, ζπλδπαδόκελε κε ηηο βησκαηηθέο
εκπεηξίεο πνπ απνθηάκε ππό ηνλ έιεγρν ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, πξνζδηνξίδνπλ ηελ
ηθαλόηεηά καο λα απνηηκνύκε νξζά ηελ αηζζεηηθή αμία όισλ, όζσλ καο πεξηβάιινπλ,
θαη ζπγρξόλσο καο θαζηζηνύλ ηθαλνύο λα εξκελεύνπκε ηελ αμία απηή ζηηο
πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο. Πξνέρεη ζην ζεκείν απηό λα απνζαθεληζηεί θαηά πόζνλ
ε απνηίκεζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο θαη ε θαηαλόεζή ηεο αθνξνύλ ηνλ εαπηό καο ή
έρνπλ απνδέθηεο θάπνηνπο άιινπο. Δάλ ζπκβαίλεη ην πξώην, ηόηε ην απνηέιεζκά ηεο
έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πξνζσπηθή καο θαιαηζζεζία θαη κόλν. Με άιια ιόγηα
αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ πξναγσγή ηεο πξνζσπηθήο καο Παηδείαο. Αλ όκσο
ζπκβαίλεη ην δεύηεξν ηόηε, εθόζνλ ζέινπκε λα πεηύρνπκε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή
απόδνζε, νθείινπκε όρη απιά λα αμηνπνηήζνπκε ηα αληίζηνηρα «γισζζηθά παηρλίδηα»
ηνπ Wittgenstein (Bloor 1983), αιιά θαη λα πξνβνύκε ζε θάηη πην επσθειέο.
Οθείινπκε λα αλαπηύμνπκε κηα ηζόξξνπε ζρέζε, κηα πλεπκαηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ηαύηηζή καο κε ην δεκηνπξγό ηνπ απνηηκώκελνπ αληηθεηκέλνπ.
Δπίζεο, απαηηείηαη αλάινγε ηαύηηζή καο κε ηνλ απνδέθηε ηεο εξκελεπηηθήο καο
πξνζπάζεηαο. Άμνλαο ζπκκεηξίαο απηήο ηεο πλεπκαηηθν-ζπλαηζζεκαηηθήο
ζρέζεο/ηαύηηζεο είλαη νη εζηθέο αξρέο εκώλ ησλ εξκελεπηώλ (Μαηζόπνπινο 2007).
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ ΣΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ: ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΥΗΜΑ
Ισζήθ Μπνηεηδάγηαο

Πεξίιεςε
Τν παξφλ θεθάιαην αλαιχεη ην ξφιν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο ζηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Σπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην
νπνίν κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ην θίλεκα κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα ζπλ-δηακνξθψζεη ηηο πνιηηηθέο κε
ην πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο δξψληεο φπσο ε
θνηλή γλψκε, ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη νη ζεζκηθνί θνξείο. Σε απηφ ην πλεχκα
εθηίζεληαη θαη αλαιχνληαη νη δηάθνξνη ηξφπνη επίδξαζεο σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ελψ ην θεθάιαην θαηαιήγεη κε κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην
εάλ ην θίλεκα επηηπγράλεη θαιχηεξα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε
ζπλεξγαζία ή κέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο.
Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθφ θίλεκα, πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ, λνεκαηνδφηεζε
(framing), δνκή πνιηηηθψλ επθαηξηψλ
Εηζαγσγή
Γχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα ακθηζβεηήζεη φηη, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ην
ειιεληθφ πεξηβαιινληηθφ θίλεκα1 βξηζθφηαλ ζηελ πην ηζρπξή ζέζε πνπ είρε πνηέ απφ
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο ην 1974. Όιεο νη ζπληζηψζεο ηνπ παξνπζίαδαλ
αλνδηθή ηξνρηά. Ο αξηζκφο ησλ Διιεληθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ έρεη
παγησζεί ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο, κε θάπνηεο απφ απηέο λα έρνπλ ρηιηάδεο κέιε,
πξνυπνινγηζκνχο εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ζεζκηθφ ξφιν (Μπνηεηδάγηαο 2006,
Botetzagias & Koutiva 2014). Παξφηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε απηέο ηηο
νξγαλψζεηο παξακέλεη ρακειή ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε (Μπνηεηδάγηαο
2008a: 258), πξφζθαηεο δεκνζθνπήζεηο δείρλνπλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 3
Έιιελεο αλεζπρνχλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη γηα κηα
ζεηξά άιισλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ (ν.π. 267-268). Δπίζεο, ε πεξηβαιινληηθή
δηακαξηπξία ζε ηνπηθφ επίπεδν έθηαζε λα είλαη ε εληνλφηεξε ζηε Γπηηθή Δπξψπε ηε
δεθαεηία ηνπ 1990 (Kousis et al 2008: 1630) ελψ νη θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο
ηνπ 2007 έβγαιαλ ρηιηάδεο πνιίηεο ζηνπο δξφκνπο (Karamichas 2007). Αθφκα θαη ηα
„θαζηεξσκέλα‟ πνιηηηθά θφκκαηα αηζζάλζεθαλ ηελ αλάγθε, εηδηθά κεηά ην
θαηαζηξνθηθφ θαινθαίξη ηνπ 2007, λα πξνζζέζνπλ ζηα πξνεθινγηθά ηνπο καληθέζηα
αλαθνξέο ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία (Botetzagias 2008: 191). Τέινο, κεηά απφ
δεθαεηίεο αθάλεηαο, ε πνιηηηθή νηθνινγία επαλήιζε ζην πξνζθήλην ην 2003 κε ηελ
ίδξπζε ελφο λένπ θφκκαηνο, ησλ Οικολόγων Ππάζινων (Botetzagias 2003, Gemenis
2009), νη νπνίνη ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ 2009 πήξαλ 3.5% ησλ ςήθσλ θαη έγξαςαλ
(πνιηηηθή) ηζηνξία εθιέγνληαο ηνλ πξψην Πξάζηλν Έιιελα Δπξσβνπιεπηή.
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Σε επίπεδν φκσο απηψλ πεξηβαιινληηθψλ απνηειεζκάησλ, ην ηνπίν είλαη πην
δπζνίσλν. Σχκθσλα κε πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο, ν αξηζκφο ησλ ππφ εμαθάληζε εηδψλ
ζηε ρψξα καο, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην «Κφθθηλν Βηβιίν», απμήζεθε ζην 1/3 ηνπ
ζπλφινπ απφ ην ¼ πνπ ήηαλ ην 1992 (εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 3 Μαΐνπ 2009). Παξά
ηα ζεκαληηθά βήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ν πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο
αθφκα θαξθηλνβαηεί, κε ηππηθφ παξάδεηγκα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ
απνξξηκκάησλ θαη ηηο αληηδξάζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ΦΥΤΑ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα,
κε επίθεληξν βέβαηα ηελ Αηηηθή (Botetzagias & Karamichas 2009), ελψ ε Διιάδα
έρεη ηνπο δχν πην „βξψκηθνπο‟ (ή θιηκαηηθά ξππνγφλνπο) ζηαζκνχο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε (WWF 2007)2. Δπηπιένλ ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή
θξίζε θαίλεηαη λα ζέηεη πξνθιήζεηο ηφζν γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Lekakis &
Kousis 2013) φζν θαη γηα ηνπο θνηλσληθφ-πνιηηηθνχο δξψληεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηηο Διιεληθέο ΜΚ-ΠΟ (Botetzagias & Koutiva 2015, ππφ έθδνζε) θαη
ηα πξάζηλα πνιηηηθά θφκκαηα (Vasilopoulos θαη Demertzis 2013). Πψο ζα
κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζπλνςίζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζχγρξνλνπ Διιεληθνχ
πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο ηξηάληα θαη πιένλ ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζή ηνπ; Οη δχν
πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ δχν αληηθξνπφκελεο εηθφλεο
θαη λα θαλεξψλνπλ κηα «επηηπρία» ζε επίπεδν „πφξσλ θαη ππνζηήξημεο‟ θαη κηα
«απνηπρία» ζε επίπεδν „απνηειεζκάησλ‟. Έρεη ινηπφλ θαηαθέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν
ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα ή ε νξγαλσηηθή ηνπ κεγέζπλζε είλαη θελή νπζηαζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ;
Απηφ είλαη θαη ην ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί ην ελ ιφγσ θεθάιαην: πνηα είλαη ε
επίδξαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.
Πξνθαλψο, αλ ε επίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο αμηνινγεζεί
ζηε βάζε ησλ αληηθεηκεληθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηε ρψξα καο, ηφηε ην
θίλεκα έρεη απνηχρεη παηαγσδψο. Αιιά κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε ζα ήηαλ αθαηάιιειε
θαη σο εθ ηνχηνπ άδηθε –θαη απηφ γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, παξφηη ε θαηάζηαζε ηνπ
(Διιεληθνχ) θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πφξξσ απέρεη απφ ην λα ζεσξεζεί
ηθαλνπνηεηηθή, ιίγνη ζα δηαθσλνχζαλ φηη ε απνπζία ελφο πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο
ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηα πξάγκαηα λα είλαη ρεηξφηεξα. Σπλεπψο, αθφκα θαη αλ ε
θαηάζηαζε δελ βειηηψζεθε, πξέπεη λα ινγηζζεί σο „κεξηθή επηηπρία‟ ηνπ θηλήκαηνο
ην γεγνλφο φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη πνιχ ρεηξφηεξα. Αιιά, θαη δεχηεξνλ, αθφκα θαη
κηα ηέηνηα ζρεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε κάιινλ ζέηεη πνιχ απζηεξά θξηηήξηα επηηπρίαο
γηα ην θίλεκα, θαζψο ην ζεσξεί σο άμεζα θαη αιηιακά ππεχζπλν γηα ζέκαηα
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Γηα λα ην ζέζσ απιά: κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε νπζηαζηηθά
ππνλνεί πσο γηα ην φηη ζήκεξα νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
ηεο ρψξαο ππνιεηηνπξγνχλ, επζχλεηαη ην ειιεληθφ πεξηβαιινληηθφ θίλεκα –θαη φρη ε
Διιεληθή Πνιηηεία! Ή, φηη ε ίδξπζε απηψλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πξηλ κεξηθά
ρξφληα νθείιεηαη ζηελ δπλακηθή δηεθδίθεζε θαη απαίηεζή ηνπο απφ ην εγρψξην
πεξηβαιινληηθφ θίλεκα -θαη φρη ζηηο Δπξσπατθέο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο καο.
Πξνθαλψο ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ νχηε λα απαιηηθούν από νχηε λα αποδοθούν
ζηο πεξηβαιινληηθφ θίλεκα, θαζψο απηφ δελ είλαη παξά έλαο δξψληαο –θαη ίζσο ν πην
αδχλακνο- ζην πνιηηηθφ δίθηπν ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζέκαηα
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο. Απηφ, φκσο, δε ζεκαίλεη φηη ην θίλεκα
δελ παίδεη κανένα ξφιν ή φηη δελ έρεη καμία επίπησζε, αιιά κάιινλ φηη νη φπνηεο
επηδξάζεηο ηνπ είλαη έκκεζεο -θαη φρη άκεζεο- θαη φηη επελεξγνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη φρη ζχγρξνλα- (Rucht 1999: 207-211, Kriesi et al 1995: 207-208). Σρεηηθά,
ινηπφλ, ην παξφλ Κεθάιαην ζα πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη ζε ηξία εξσηήκαηα: κε
„ποιοςρ ηπόποςρ‟, σο πξνο „ποιερ παπαμέηποςρ‟ θαη κε „ποιερ πιθανόηηηερ επιηςσίαρ‟
κπνξεί ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα (Π.Κ.) λα επηδξάζεη ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή;
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Σηε βάζε ησλ απαληήζεσλ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ, ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ζα
αζρνιεζψ πην ζπγθεθξηκέλα κε ην εάλ είλαη ε αληηπαξαζεηηθή ή κηα ζπλεξγαηηθή
ζρέζε κε ην Κξάηνο απηή πνπ πξνζθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζην Π.Κ. λα
επεξεάζεη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.
Εξκελεύνληαο ηελ επίδξαζε ησλ πξάζηλσλ θηλεκάησλ
(α) Οι ηπόποι επίδπαζηρ
Έρνληαο ππ‟ φςηλ ηνπ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλέθεξα ζηε Δηζαγσγή, φηη δειαδή ην
θίλεκα ζπλήζσο επηδξά έκκεζα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή,
ν Rucht (1999) πξφηεηλε έλα, απιφ αιιά ρξήζηκν, ελλνηνινγηθφ κνληέιν κειέηεο ηεο
επίδξαζεο ησλ Π.Κ. (Σρήκα 1)
Άζθεζε πίεζεο (lobbying)
d
a
Πεξηβαιινληηθφ
θίλεκα

b

c

Κνηλή γλψκε
Πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο

Αηνκηθέο ζηάζεηο

Πξάζηλν [νηθνινγηθφ] θφκκα
e

Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
(ηα οποία επμηνεύονηαι κςπίωρ διαμέζος ηων επιζηημών)

Πεγή: Rucht (1999: 214)
Σρήκα 1. Ζ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
Σηε βάζε απηνχ ηνπ κνληέινπ, ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα «πξνθαιείηαη» λα δξάζεη
εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ „πξνβιεκάησλ‟. Παξφηη ηα
πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά «ζέκαηα» κεηαηξέπνληαη ζε «πξνβιήκαηα» κέζσ κηαο
δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο (Hannigan 1995, Σηαπξαθάθεο 1999)3 θάηη
ηέηνην δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη είλαη νη (θπζηθέο) επηζηήκεο απηέο νη νπνίεο
επηθνηλσλνχλ ζην επξχ θνηλφ (θαη θαη‟ επέθηαζε ζην θίλεκα) ηελ χπαξμε ελφο
πεξηβαιινληηθνχ θέμαηορ-ππορ-ανηζςσία4.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα ζα ελεξγνπνηεζεί εμαηηίαο ελφο
πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο, ε επίδξαζή ηνπ ζα είλαη θπξίσο έκκεζε, δηακέζνπ
ηξηψλ θπξίσο δηαδξνκψλ: ηεο κοινήρ γνώμηρ [δηαδξνκή (a)], ησλ αηομικών ζηάζεων
[δηαδξνκή (b)] θαη ησλ ππάζινων κομμάηων (δηαδξνκή [c]. Γηα ηνλ Rucht, ε “θνηλή
γλψκε” ζπλνςίδεη ηε δεκφζηα ζπδήηεζε γχξσ απφ έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα
(1999: 211-212, 217). Τν (πεξηβαιινληηθφ) θίλεκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε απηήο ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, αλαδεηθλχνληαο νξηζκέλα
πεξηβαιινληηθά «ζέκαηα» σο «πξνβιήκαηα», θαηαδεηθλχνληαο «ππεχζπλνπο» θαη
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ππνδεηθλχνληαο ιχζεηο, κε δχν ιφγηα αλαπηχζζνληαο θαη επηρεηξεκαηνινγψληαο κε
έλα δηαθξηηφ θαη ζηνρεπκέλν „ιφγν‟ (discourse) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Hannigan
1995: 53-62). Ζ δεχηεξε δηαδξνκή, νη “αηνκηθέο ζηάζεηο”, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο
ηδέεο θαη ηηο απφςεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο
απηέο δηαηππψλνληαη παξαδείγκαηνο ράξε κέζα απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο θαη ηηο
έξεπλεο θνηλήο γλψκεο (Rucht 1999: 212, 217-218). Τν (πεξηβαιινληηθφ) θίλεκα θαη
νη νξγαλψζεηο ηνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ξφιν θαη εδψ, αξρηθά επηδξψληαο θαη ελ ηέιεη
αιιάδνληαο ηα „λνεκαηηθά πιαίζηα‟ (frames) ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ,
ην ηξφπν δειαδή κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα (Μπνηεηδάγηαο 2008b: 158-162). Τέινο, ηα πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα
επηδξνχλ θαη επί ησλ ππάζινων κομμάηων ζε κηα ρψξα, θαζψο απνηεινχλ ην
πξνλνκηαθφ αθξναηήξην θαη ηελ εθινγηθή βάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνκκάησλ (ν.π.
147-150, Rucht 1999: 213).
Απηά ηα ηξία αιιειέλδεηα δηακεζνιαβεηηθά επίπεδα βνεζνχλ ζηελ έκκεζε επίδξαζε
ησλ Π.Κ. ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Οη θπβεξλήζεηο ζπλεζίδνπλ λα
αθνπγθξάδνληαη ηηο απφςεηο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ πνιηηψλ θαη λα αληηδξνχλ
ζηηο δεκφζηεο απαηηήζεηο –αλ κε ηη άιιν γηα ιφγνπο εθινγηθνχ αληαγσληζκνχ. Καη
αθξηβψο γη‟ απηφ ην ιφγν, ε χπαξμε ελφο πξάζηλνπ θφκκαηνο ην νπνίν πξνζειθχεη
„πεξηβαιινληηθνχο‟ ςήθνπο εμαλαγθάδεη ηνπο θπβεξλψληεο λα δείρλνπλ (ηνπιάρηζηνλ
ξεηνξηθφ) ελδηαθέξνλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δάλ κάιηζηα έλα ηέηνην θφκκα
θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη θαη θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε ηφηε ε κεηαθνξά ησλ
αηηεκάησλ ηνπ θηλήκαηνο –ηξνπνπνηεκέλσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ αζθαιψο- ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γίλεηαη αθφκα επθνιφηεξε (δεο παξαδείγκαηνο ράξε
γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε Botetzagias 2001).
Αιιά ζην παξαπάλσ κνληέιν ππάξρνπλ θαη άκεζεο επηδξάζεηο. Αθελφο, ε απεπζείαο
επίδξαζε ηνπ Π.Κ. ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή δηακέζνπ ηεο άζθεζεο πίεζεο (ή
lobbying) ζε βνπιεπηέο ή κέιε ηεο θπβέξλεζεο (ε δηαθεθνκκέλε γξακκή ζην ζρήκα
1 [δηαδξνκή d]). Τέινο, νη δξάζεηο ηεο ίδηαο θπβέξλεζεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο,
θαη ηα φπνηα κέηξα παίξλεη, „ηξνπνπνηνχλ‟ (βειηηψλνληαο ή επηδεηλψλνληαο) ηα
πεξηβαιινληηθά «πξνβιήκαηα» κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνπλ (ή λα επηηείλνπλ
αληίζηνηρα) ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θηλήκαηνο [δηαδξνκή e].
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Rucht είλαη έλα ρξήζηκν πξψην βήκα γηα λα ξίμνπκε θσο ζην
„καχξν θνπηί‟ ηεο επίδξαζεο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Απφ ηελ
αξρηθή γεληθφινγε πξνζέγγηζή καο φηη ην Π.Κ. αζθεί „κάπος’, „κάπωρ’, „κάποηε’
επίδξαζε ζηε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ην ζρήκα ηνπ Rucht απνζαθελίδεη κφλν ην
„θάπσο‟, ηα θαλάιηα δειαδή δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ην θίλεκα επηδξά. Αιιά ην πνχ
αθξηβψο αζθείηαη απηή ε επίδξαζε, δειαδή πνηεο αθξηβψο παξακέηξνπο ηεο
πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο επεξεάδεη ην θίλεκα, παξακέλεη αθφκα ζνιφ: απηφ ζα είλαη ην
ζέκα ηεο επφκελεο ππν-ελφηεηαο.
(β) Το ανηικείμενο ηηρ επίδπαζηρ
Σηελ πξνζπάζεηά καο λα απνζαθελίζνπκε αθξηβψο ζε πνηεο παξακέηξνπο ηεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο επηδξά ην Π.Κ., είλαη ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
ελλνηνινγηθφ κνληέιν ησλ Kriesi et al (1995: 207-218), ην νπνίν ζπκπιεξψλεη θαη
δηεπξχλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Rucht. O Kriesi θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ππνζηεξίδνπλ
φηη θάζε θίλεκα αζθεί επίδξαζε ζε δχν επίπεδα, έλα „εζσηεξηθό‟ θαη έλα
„εμσηεξηθό‟. Ζ επίδξαζε ζε „εζσηεξηθό‟ επίπεδν αλαθέξεηαη ζε αιιαγέο ηφζν ηεο
ηαςηόηηηαρ (identity) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην θίλεκα (παξαδείγκαηνο ράξε κέζα απφ
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δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ) φζν θαη ηεο οπγανωηικήρ δομήρ
ηνπ (παξαδείγκαηνο ράξε, ζηε «γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε» (bureaucratization) ησλ
νξγαλψζεσλ ηνπ θηλήκαηνο). Παξφηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, απηφ ην είδνο επίδξαζεο
δελ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ παξνχζα κειέηε5. Πην θνληά ζηα δηθά καο
ελδηαθέξνληα είλαη ε „εμσηεξηθή επίδξαζε‟, απηή πνπ αζθείηαη αθ‟ ελφο ζηελ
πολιηική διαδικαζία θαη αθ‟ εηέξνπ ζην εςπύ κοινό. Ζ επίδξαζε ζην επξχ θνηλφ, ή ε
„εςαιζθηηοποίηζη‟ φπσο ηελ απνθαινχλ νη Kriesi et al (1995: 211), είλαη θαη‟ νπζίαλ
νη δηαδηθαζίεο (a) έσο (c) ηηο νπνίεο ζεκεηψζακε ζην πξνεγνχκελν κνληέιν ηνπ
Rucht. Οη φξνη δηαθέξνπλ αιιά ε νπζία είλαη ε ίδηα: έηζη ν Rucht κηιά γηα ηελ
επίδξαζε ζηελ „Κνηλή γλψκε‟ ελψ νη Kriezi et al γηα επίδξαζε ζηελ „Πνιηηηθή
αηδέληα‟, θαη κε απηφ ηνλ φξν ελλννχλ ηελ επίδξαζε ελφο θηλήκαηνο ηφζν ζηε
„δεκφζηα ή ζπζηεκηθή‟ αηδέληα6 φζν θαη (δηακέζνπ απηήο) ζηελ „ηππηθή ή ζεζκηθή‟7
(Cobb et al 1976). Τα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ απφ ηε
„δεκφζηα‟ ζηε „ζεζκηθή‟ αηδέληα είηε φηαλ γίλνπλ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ θαη
ζπδήηεζεο γηα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ (ε δηαδξνκή [a] ζην κνληέιν ηνπ
Rucht) είηε κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη απεπζείαο, δηακέζνπ ηεο ζπλεγνξίαο ελφο
πξάζηλνπ θφκκαηνο (δηαδξνκή c) 8. Αληίζηνηρα, ν Rucht αλαθέξεηαη ζηηο „αηομικέρ
ζηάζειρ‟ ελψ νη Kriesi et al ηηο απνθαινχλ „ζηάζειρ ηος κοινού‟ (public attitudes).
Αιιά φηαλ νη Kriesi θ.α. αλαιχνπλ ηί ελλννχλ κε ηνλ φξν „ζηάζειρ ηος κοινού‟
νπζηαζηηθά πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα
επηδξά ζηηο ζηάζεηο ησλ κεκνλνκέλσλ αηόμων: θαη απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ηηο
δηαδηθαζίεο „λνεκαηηθήο επζπγξάκκηζεο‟ (Snow et al 1986) πνπ έρσ ήδε αλαθέξεη9.
Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ζην ζρήκα 2α.
Ζ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο ζηελ πολιηική διαδικαζία είλαη πην
πνιπζρηδήο. Ζ δηεθδηθεηηθή δξάζε ηνπ θηλήκαηνο κπνξεί λα έρεη ηξηψλ εηδψλ
επηδξάζεηο: διαδικαζηικέρ (procedural), οςζιαζηικέρ (substantive) θαη δομικέρ
(structural) (Kriesi et al 1995: 210-211, Kitschelt 1986, Gamson 1975).
Ζ διαδικαζηική επίδξαζε αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ έλα θίλεκα γίλεηαη απνδεθηφ
απφ ηηο πνιηηηθέο αξρέο, ζην βαζκφ πνπ απνθηά πξφζβαζε ζην ζχζηεκα: αλάινγα κε
ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ επαθψλ, απηή ε πξφζβαζε κπνξεί λα έρεη
είηε ραξαθηήξα ad hoc (παξαδείγκαηνο ράξε ε ζπκκεηνρή κηαο πεξηβαιινληηθήο
νξγάλσζεο –ηελ νπνία ζεσξψ σο „εθπξφζσπν‟ ηνπ θηλήκαηνο- ζηε δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο) είηε μόνιμο ραξαθηήξα, φπσο
ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θ.ν.θ. (παξαδείγκαηνο ράξε ε ζπκκεηνρή θάπνησλ
πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ εζληθή επηηξνπή ΦΥΣΖ 2000).
Ζ οςζιαζηική επίδξαζε αλαθέξεηαη ζην ηί κπνξεί λα επηηχρεη ην θίλεκα ζε επίπεδν
απηψλ απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθ‟ ελφο κπνξεί λα
ππάξρεη ανηιδπαζηική επίδξαζε (reactive), φηαλ ε δξάζε ηνπ θηλήκαηνο επηηπγράλεη
ηε καηαίσζε κηαο ελέξγεηαο ή κηαο πνιηηηθήο δξάζεο (policy) ε νπνία ζα είρε έλα
«αξλεηηθφ» απνηέιεζκα γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ θηλήκαηνο: ε πξφζθαηε θηλεηνπνίεζε
ηνπ ειιεληθνχ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο γηα ηε καηαίσζε ηεο ρξήζεο ιηζάλζξαθα
γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε αθφινπζε κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα παξάδεηγκα ανηιδπαζηικήρ επίδπαζηρ. Αθ‟ εηέξνπ
είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ θαη ππο-δπαζηικέρ επηδξάζεηο (proactive), πεξηπηψζεηο
δειαδή φπνπ ην θίλεκα απνθηά λέα θαη νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη θαη‟ νπζία
πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ: έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε
ζπκκεηνρή πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ10.
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Σρήκα 2α: Τχπνη επίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ (πξνζαξκνζκέλν απφ Kriesi
et al 1995: 212)
Τέινο νη δομικέρ επηδξάζεηο αλαθέξνληαη ζε αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ην
θίλεκα ζηηο ίδηεο ηηο δνκέο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ „πνιηηηθνχ παηρληδηνχ‟, ή, γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ επηζηεκνληθφ φξν, ζηε δομή ηων πολιηικών εςκαιπιών
(political opportunity structure- δεο επφκελε ππνελφηεηα). Αλ ιάβνπκε ππ‟ φςηλ καο
φηη, ηνπιάρηζηνλ σο απψηεξν ζηφρν, ηα θνηλσληθά θηλήκαηα δελ επηδηψθνπλ απιψο
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θάπνηεο ζεκεηαθέο ή δηαρεηξηζηηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία αιιά ηελ ξηδηθή
αλακφξθσζε ή/θαη αλαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ εμνπζίαο11 ηφηε ε κεγαιχηεξε
δπλαηή επίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ είλαη αθξηβψο κηα ηέηνηα αλαηξνπή. Έηζη νη
δνκηθέο επηδξάζεηο κπνξνχλ αλαθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλα θίλεκα αιιάδεη
είηε ηηο θεζμικέρ δομέρ (institutional structures) (π.ρ. ζε πεξίπησζε κηαο επαλάζηαζεο)
είηε ηε δομή ηων πολιηικών ζςμμασιών (alliance structure) εληφο ηνπ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο (π.ρ. αιιαγέο ζηηο θνκκαηηθέο ηζνξξνπίεο ή κηα δηάζπαζε ηεο
θπβέξλεζεο): πξνθαλψο, βέβαηα, απηνχ ηνπ είδνπο νη αιιαγέο είλαη ζπάληεο θαη
αθξαίεο θαη δελ είλαη θάηη πνπ έρεη επηηχρεη κέρξη ηψξα ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα. Ζ
παξαπάλσ ζπδήηεζε αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ζην ζρήκα 2β, πνπ είλαη κηα επέθηαζε
ηνπ ζρήκαηνο 2α.
(γ) Οι πιθανόηηηερ επιηςσίαρ
Μέρξη ηψξα είδακε κέζα απφ πνηα θαλάιηα θαζψο θαη ην είδνο ηεο επίδξαζεο πνπ
είλαη δπλαηφλ λα αζθήζεη ην (πεξηβαιινληηθφ) θίλεκα. Αιιά ππάξρεη αθφκα κία
δηάζηαζε ε νπνία νθείιεη λα καο απαζρνιήζεη: κάηω από ποιερ ζςνθήκερ είλαη
δπλαηφλ έλα θίλεκα λα αζθήζεη επίδξαζε; Ή, κε άιια ιφγηα, πνηεο είλαη νη
παξάκεηξνη απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε „επηηπρία‟ ή κε ηνπ θηλήκαηνο; Έλα ρξήζηκν
κνληέιν είλαη απηφ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Kriesi et al (1995) ζρεηηθά κε ην
πνιηηηθφ πιαίζην ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ (δεο Σρήκα 3). Γηα
λα ζπλδέζνπκε απηφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, αο
ζεκεηψζνπκε πσο φια φζα αλαθέξακε κέρξη ηψξα νπζηαζηηθά πεξηγξάθνπλ ζην ηη
ζπκβαίλεη ζην ηειεπηαίν «θνπηί» ηνπ δεχηεξνπ πιαηζίνπ ζην Σρήκα 3, ζηα
„αποηελέζμαηα‟ πνπ έρεη έλα θνηλσληθφ θίλεκα, θαη ηα νπνία δελ είλαη άιια απφ απηά
πνπ πεξηγξάςακε ζηα Σρήκαηα 2α θαη 2β. Τν Σρήκα 3 καο δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ
γεληθφηεξνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ. Βαζηθφ ξφιν ζε απηφ ην κνληέιν παίδεη ε έλλνηα ηεο
δομήρ ηων πολιηικών εςκαιπιών (ΓΠΔ- Political Opportunity Structure). Καζψο ηα
θνηλσληθά θηλήκαηα (πξνζπαζνχλ λα) επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία θπξίσο κε
ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη ηε ζπιινγηθή ηνπο δξάζε, ε ΓΠΔ νπζηαζηηθά „κεηξά‟ ην
βαζκφ πνπ έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα επλνεί ή φρη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηε ζπιινγηθή
δξάζε. Πξνθαλψο ζε ρψξεο φπνπ ε ΓΠΔ είλαη επλντθή ε δπλαηφηεηα επίδξαζεο ησλ
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ζα είλαη ελ γέλεη επθνιφηεξε θαη κεγαιχηεξε.
Όπσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 3, ε Γνκή ησλ Πνιηηηθψλ Δπθαηξηψλ ζπλαζξείηαη απφ
κηα ζεηξά παξακέηξσλ: ηηο ‘δομέρ ηων πήξεων’ (cleavage structures), ηηο πνιηηηθέο
‘θεζμικέρ δομέρ’ (institutional structures), ηηο „επικπαηούζερ ζηπαηηγικέρ’ (prevailing
strategies) θαη ηηο ‘δομέρ ζςμμασιών’ (alliance structures).
Οη „πήξειρ’ είλαη νπζηαζηηθά δηαηξεηηθέο ηνκέο ηεο θνηλσλίαο νη νπνίεο νθείινληαη ζε
δνκηθέο ή / θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Απηέο νη δηαθνξέο είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ και
πνιηηηθέο –δειαδή κε άιια ιφγηα λα απνθηήζνπλ θαη δηαθξηηή πνιηηηθή
εθπξνζψπεζε- κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
εθδεκνθξαηηζκνχ, ηεο πνιηηηθνπνίεζεο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο. Γηα λα γίλεη
θαηαλνεηφ ηη ελλνψ αο αλαινγηζηνχκε ηελ πεξίπησζε κηαο πνιχ ζεκαληηθήο „ξήμεο‟,
ηεο „ηαμηθήο‟, θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο αο δερζνχκε ηε Μαξμηζηηθή νπηηθή θαη αο
ζεσξήζνπκε κφλν δχν ηάμεηο, ηελ „εξγαηηθή‟ θαη ηελ „αζηηθή‟. Απφ ηελ αξρηθή
δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν απηψλ νκάδσλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θηάζακε (κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηελ
δηεχξπλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαη απφ ηνπο αγψλεο ησλ
εξγαηψλ) ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, ελφο αηζζήκαηνο
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Σρήκα 2β: Τχπνη επίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ (πξνζαξκνζκέλν απφ Kriesi
et al 1995: 212)
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αιιειεγγχεο, κηα θνηλήο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, νη νπνίεο ελ ηέιεη απέθηεζαλ θαη
νξγαλσκέλε πνιηηηθή έθθξαζε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ζπγθξφηεζε πνιηηηθψλ
θνκκάησλ ηα νπνία πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληα απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο.
Αληίζηνηρα, είρακε ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηα νπνία ππεξαζπίδνληαη θαη
πξνσζνχλ ηα „αζηηθά‟ θαη ηα „εξγαηηθά‟ ζπκθέξνληα αληίζηνηρα.
Σχκθσλα κε ηελ πεξίθεκε „ππφζεζε ηνπ παγψκαηνο‟ (freezing hypothesis) ησλ
Lipset & Rokkan (1967), παξά ηηο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο νη
νπνίεο ζπληειέζηεθαλ ηνλ 20ν αηψλα, νη παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο „ξήμεηο‟12
εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ. Δίλαη
ινηπφλ πξνθαλέο φηη ζην βαζκφ πνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θξάηνο απηέο νη
παξαδνζηαθέο ξήμεηο παξακέλνπλ ζεκαληηθέο θαη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηνλ
πνιηηηθφ αληαγσληζκφ ζα είλαη πνιχ πην δχζθνιν γηα έλα νέο θνηλσληθφ θίλεκα (φπσο
ην πεξηβαιινληηθφ) –ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κία νέα θνηλσληθή ξήμε- λα εκθαληζηεί
θαη λα απνθηήζεη πνιηηηθή ζεκαζία. Με άιια ιφγηα, φζν πεξηζζφηεξν νη
παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο ξήμεηο παξακέλνπλ „θιεηζηέο‟13 θαη „εμέρνπζεο‟14 ηφζν
ιηγφηεξν επνίσλεο είλαη νη πξννπηηθέο ελφο λένπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο (φπσο ην
πεξηβαιινληηθφ) λα απνθηήζεη έλα πςειφ „δπλακηθφ θηλεηνπνίεζεο‟ θαη λα έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε (Kriesi et al 1995: 3-10).
Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη νη δομέρ ηων πολιηικών θεζμών, νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηελ επθνιία πξφζβαζεο πνπ παξέρεη ην θξάηνο ζηνπο
θηλεηνπνηνχκελνπο θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνο λα ελεξγεί. Σχκθσλα κε
ηνπο Kriesi et al (1995: 27-32) κηα αδξή δηάθξηζε ζα ήηαλ αλάκεζα ζε ‘ηζρπξά’ θαη
‘αλίζρπξα’ θξάηε, δειαδή αλάκεζα ζε θξάηε ζηα νπνία ε Πνιηηεία κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα, ρσξίο εμσηεξηθέο αλαθνξέο ή/θαη ζπλέξγεηεο (θαη επηπιένλ
κπνξεί λα πεξαηψζεη κε επηηπρία φ,ηη απνθαζίδεη λα πξάμεη) θαη ην αληίζεην. Ζ ηζρχο
ηνπ θξάηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη‟ αξράο σο ζπλάξηεζε δχν βαζηθψλ
παξακέηξσλ: αθ‟ ελφο ηνπ βαζκνύ εδαθηθνύ ζπγθεληξσηηζκνύ ηνπ θαη αθεηέξνπ
ηνπ βαζκνύ δηαρσξηζκνύ ησλ εμνπζηώλ. Οκνζπνλδηαθά θξάηε (φπσο ε Γεξκαλία ή
νη ΖΠΑ) είλαη θξάηε ιηγφηεξα „ηζρπξά‟ - κε ηελ έλλνηα φηη νη θηλεηνπνηνχκελνη έρνπλ
(δπλεηηθά) πνιιαπιά ζεκεία πξφζβαζεο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ελψ νη δηαθνξέο
απφςεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηηθψλ επηπέδσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
παξάιπζε. Αληίζεηα, „ηζρπξά‟ θξάηε είλαη εθείλα φπνπ ν (νπζηαζηηθφο) δηαρσξηζκφο
ησλ εμνπζηψλ είλαη ζνιφο, φπνπ ε εθηειεζηηθή εμνπζία είλαη παλίζρπξε (φπσο ε
Γαιιία ή ε Διιάδα), ηα ζεκεία πξφζβαζεο είλαη ειάρηζηα θαη ην Κξάηνο κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ρσξίο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ή αληηδξάζεηο. Άιινη
δείθηεο ηεο θξαηηθήο „ηζρχνο‟ είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηξηώλ πνιηηηθώλ
‘επηπέδσλ’: ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ, ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη ηνπ ακεζνδεκνθξαηηθνύ. Έηζη, θξάηε ζηα νπνία εθαξκφδνληαη πιεηνςεθηθά εθινγηθά
ζπζηήκαηα –θαη θαη‟ επέθηαζε ν αξηζκφο ησλ θνκκάησλ ζην θνηλνβνχιην είλαη
κηθξφο θαη νη θπβεξλήζεηο ζπλήζσο κνλνθνκκαηηθέο- είλαη θξάηε ζηα νπνία νη
θηλεηνπνηνχκελνη έρνπλ ιίγεο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο θαζψο είλαη δχζθνιν λα βξνπλ
ζπκκάρνπο εληφο ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρα, ζε θξάηε ζηα νπνία ε
δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ζπγθεληξσηηθή, θαιά νξγαλσκέλε θαη ζηειερσκέλε θαη κε
θαηάιιεινπο πφξνπο, δελ ζα έρεη δηάζεζε λα ζπλεξγαζηεί κε εμσηεξηθνχο δξάζηεο
(π.ρ. νκάδεο ζπκθεξφλησλ) αθφκα θαη αλ νη ηειεπηαίνη είλαη εμίζνπ θαιά
νξγαλσκέλνη: ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζα είλαη
κηθξή. Τέινο, ζε θξάηε ζηα νπνία ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ακεζν-δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο, φπσο ε δηεμαγσγή δεκνςεθηζκάησλ ή –αθφκα ζεκαληηθφηεξν- ε
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δπλαηφηεηα πξφθιεζεο δεκνςεθηζκάησλ απφ ηνπο πνιίηεο, νη θηλεηνπνηνχκελνη
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ κε πην άκεζν ηξφπν ηα αηηήκαηά ηνπο.
Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ΓΠΔ παίδεη θαη ε επικπαηούζα ζηπαηηγική κε ηελ νπνία
θάζε θξάηνο αληηκεησπίδεη ηνπο θνηλσληθνχο δηεθδηθεηέο. Απηή δελ είλαη απιψο κηα
απφθαζε ηεο ζηηγκήο αιιά βαζίδεηαη ζε βαζηέο θαη καθξφρξνλεο „παξαδφζεηο‟ ηηο
νπνίεο έρεη αλαπηχμεη ην θάζε θξάηνο γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θνηλσληθή
δηακαξηπξία. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο κπνξεί λα είλαη είηε ‘ζπκπεξηιεπηηθόο’
(integrative) είηε ‘απνθιεηζηηθόο’ (exclusive). Σηελ κελ πξψηε πεξίπησζε νη αξρέο
δηεπθνιχλνπλ, ζπλεξγάδνληαη ή θαη πξνζπαζνχλ λα αθνκνηψζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο
δηεθδηθεηέο ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε καδί ηνπο,
πνιψλνπλ ηε δηαθσλία θαη ελίνηε πξνζπαζνχλ λα θαηαζηείινπλ ηε δηακαξηπξία (ν.π.
33-34).
Τέινο, νη ζςμμασίερ με άλλοςρ πολιηικούρ δπώνηερ επεξεάδνπλ θαη απηέο ηε
δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο. Σε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε
„απνθιεηζηηθέο‟ (exclusive) ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ δηεθδηθεηψλ
είλαη πην πηζαλφ νη θαζηεξσκέλνη πνιηηηθνί δξψληεο λα ζπκκαρήζνπλ κε έλα λέναλαδπφκελν πνιηηηθφ δηεθδηθεηή -ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ απφ
θνηλνχ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία. Σε έλα
ηέηνην πνιηηηθφ ζχζηεκα, έλα λέν θνηλσληθφ θίλεκα (φπσο ην πεξηβαιινληηθφ) κπνξεί
λα βξεη ρξήζηκνπο ζπκκάρνπο ζηα αληηπνιηηεπφκελα πνιηηηθά θφκκαηα. Βέβαηα δελ
είλαη φια ηα θφκκαηα εμίζνπ δηαηεζεηκέλα λα ζπκπηχμνπλ ηέηνηεο ζπκκαρίεο, ηφζν
γηα δνκηθνχο φζν θαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Έηζη είλαη αλακελφκελν φηη ηα Πξάζηλα
ή Οηθνινγηθά Κφκκαηα ζα είλαη ζπλήζσο νη θχξηνη ζχκκαρνη ησλ λέσλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ, ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. Θεηηθή αληηκεηψπηζε
αλακέλεηαη επίζεο, ελ γέλεη, θαη απφ ηα θφκκαηα ηεο „λέαο Αξηζηεξάο‟, δειαδή απφ
εθείλα ηα „αξηζηεξά ειεπζεξηαθά‟ θφκκαηα (left libertarian) ηα νπνία πξνήιζαλ θαη
εκπλένληαη απφ ηηο ειεπζεξηαθέο, αληη-ηεξαξρηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο αξρέο ησλ
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 (Kitschelt 1988). Αληίζεηα, ζε ρψξεο
φπνπ ε παξαδνζηαθή (θνκκνπληζηηθή) Αξηζηεξά δηαηεξεί αθφκα ελεξγή ηελ ηαμηθή
„ξήμε‟ εθεί είλαη απίζαλν λα εληζρχζεη έλα λέν θνηλσληθφ θίλεκα φπσο ην
πεξηβαιινληηθφ –θαζψο θφκκα θαη θίλεκα ζα έρνπλ δηαθνξεηηθέο, θαη ελ γέλεη
αληηζεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαθνξέο θαη ππνζηήξημε. Τέινο ηα
ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίμνπλ ηέηνηεο θνηλσληθέο
δηεθδηθήζεηο φηαλ βξίζθνληαη ζηελ αληηπνιίηεπζε παξά φηαλ έξζνπλ ζηελ
θπβέξλεζε, φπνπ ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θιαζηθνχο πνιηηηθνχο θαη
εθινγηθνχο πεξηνξηζκνχο (Kriesi et al 1995: 53-61).
Απηνί νη ηέζζεξηο παξάγνληεο ινηπφλ, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο,
δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ αξρψλ απέλαληη ζην (πεξηβαιινληηθφ) θίλεκα,
φπσο θαίλεηαη θαη ζην Σρήκα 3. Όπσο θαίλεηαη ζην δεχηεξν «θνπηί» ηνπ „Πιαηζίνπ
Γηάδξαζεο‟, ην εάλ έλα θξάηνο επηιέγεη ζηξαηεγηθέο „απνθιεηζκνχ‟ ή „δηεπθφιπλζεο‟
σο πξνο ην θίλεκα, ην εάλ νη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχληαη γίλνληαη αληηιεπηέο σο
ζπκβαηέο („κεηαξξχζκηζε‟) ή σο αζχκβαηεο („απεηιή‟) κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
θηλήκαηνο θαζψο θαη πνηεο είλαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο δηακαξηπξίαο (έηζη
φπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ην θίλεκα) –φια απηά επεξεάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ
θηλήκαηνο, ην κέγεζνο ηεο δηακαξηπξίαο θαη, ελ ηέιεη, ηα απνηειέζκαηα ή ηελ
επίδξαζε ηνπ θηλήκαηνο ζηελ πνιηηηθή ζθελή (ηειεπηαίν «θνπηί» ζην „Πιαίζην
Γηάδξαζεο‟).
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πλεξγαζία ή ύγθξνπζε; Η ζρέζε θηλήκαηνο-Κξάηνπο γηα κηα νπζηαζηηθόηεξε
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε ζρέζε Κξάηνο-Πεξηβαιινληηθνχ Κηλήκαηνο είλαη
δηαιεθηηθή. Γελ είλαη κφλν ην θίλεκα ην νπνίν „πξνθαιεί‟ ην Κξάηνο θαη πξνζπαζεί
λα επηηχρεη αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ– ή κε άιια ιφγηα λα „αιιάμεη‟
ην Κξάηνο. Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ην Κξάηνο κπνξεί (θαη πξνζπαζεί) λα „αιιάμεη‟
ην θίλεκα. Καη απηφ είλαη δπλαηφλ λα ην επηηχρεη αλάινγα κε ην αλ επηιέγεη ηνλ
„απνθιεηζκφ‟ ή ηελ „δηεπθφιπλζε‟ ηνπ θηλήκαηνο, κε ην εάλ πξνσζεί ή φρη ηελ
„ελζσκάησζή‟ (inclusion) ηνπ.
Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα θξάηνο επηιέγεη θαη πξνσζεί ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο, ν κφλνο δξφκνο ν νπνίνο κέλεη δηαζέζηκνο είλαη
πξνθαλψο απηφο ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο ζχγθξνπζεο. Τν θίλεκα κπνξεί λα έρεη
θάπνηα επίδξαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κφλν κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε
θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, θαη έηζη είηε λα απνηξέςεη είηε λα
εμαλαγθάζεη ηελ θξαηηθή κεραλή ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο.
Αιιά ην ελδηαθέξνλ εξψηεκα είλαη, ηί ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην
Κξάηνο θαίλεηαη δηαηεζεηκέλν λα έξζεη ζε κία κεξηθή ζπκθσλία θαη ζε θάπνηα
θαηαλφεζε κε ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα; Πψο πξέπεη λα αληηδξάζεη ην θίλεκα ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ κηα (κεξηθή) „ελζσκάησζή‟ ηνπ είλαη δπλαηή; Μηα κεγάιε κεξίδα
ησλ κειεηεηψλ ησλ θηλεκάησλ ππνζηεξίδεη φηη ε ηπρφλ απνδνρή νπζηαζηηθά
ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ (πεξηβαιινληηθνχ) θηλήκαηνο, αθνχ έλα θνηλσληθφ θίλεκα
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέηνην εάλ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλερηδφκελε
θξηηηθή, πξφθιεζε θαη πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
εμνπζίαο (Eyerman & Jamison 1991, Rucht 1998, Doherty 2002, Μπνηεηδάγηαο
2006). Αιιά κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έρεη δερζεί θξηηηθή ζην βαζκφ πνπ, αλ θαη θαη‟
αξράο νξζή, καο «εμαλαγθάδεη» λα μην ζεσξήζνπκε σο „θίλεκα‟ φρη κφλν ην
πεξηβαιινληηθφ, αιιά θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα (π.ρ. εξγαηηθφ,
θεκηληζηηθφ θνθ) ηα νπνία έρνπλ πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ ζεζκνπνηεζεί –ή, κε άιια
ιφγηα, έρνπλ απνδερζεί λα έρνπλ κηα ζπλεξγαηηθή ζρέζε κε ην θξάηνο (Diani 1995,
Rootes 1997, Μπνηεηδάγηαο 2008a).
Δδψ, βέβαηα, βξίζθεηαη θαη ην βαζηθφ πξφβιεκα ην νπνίν επηζεκαίλνπλ φινη νη
κειεηεηέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ: εθφζνλ ε ελζσκάησζε είλαη νπζηαζηηθά
ζεζκνπνίεζε, δελ νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ζε έλα θίλεκα πην κεηξηνπαζέο, ζε έλα
θίλεκα ην νπνίν δελ έρεη πηα ξηδνζπαζηηθνχο ζηφρνπο; Καη ε απάληεζε ζε απηφ ην
εξψηεκα είλαη πξνθαλψο, „Ναη‟: ζεηξά κειεηψλ έρεη δείμεη φηη ελ γέλεη ε
ζεζκνπνίεζε θαη ε ελζσκάησζε (inclusion/integration) ζηνπο θξαηηθνχο
κεραληζκνχο είρε ζαλ απνηέιεζκα ην θίλεκα λα γίλεη πην επαγγεικαηηθφ, πην
γξαθεηνθξαηηθφ, πην κεηξηνπαζέο (Dryzek et al 2003: 81-102, van der Heijden 1997).
Απηή φκσο ε εμέιημε αθνξά έλα ζςγκεκπιμένο θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο, απηφ ησλ
κεγάισλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαηά θχξην ιφγν (Diani and Donati 1999). Γη‟
απηφ ην ιφγν, αλ θαη ην επξχ θνηλφ δελ κπνξεί εχθνια λα δηαθξίλεη ηε δηαθνξά
(Mertig & Dunlap 2001), ζα ήηαλ πην νξζφ λα κηιάκε γηα έλα Πξάζηλν Κίλεκα
(Green Μovement) ην νπνίν ζήκεξα ζπγθξνηείηαη απφ κία (ζεζκνπνηεκέλε) νκάδα
νξγαλψζεσλ θαη νξγαληζκψλ «πξνζηαζίαο ηεο θχζεο» (ην „πεξηβαιινληηθφ‟
[environmentalist] ηκήκα ηνπ) θαη κηα, αθφκα ξηδνζπαζηηθή, νκάδα νξγαλψζεσλ θαη
νξγαληζκψλ «θηλεκαηηθήο/πνιηηηθήο νηθνινγίαο» (ην „νηθνινγηθφ‟ [ecological]
ηκήκα) νη νπνίεο έρνπλ διαθοπεηικούρ ζηόσοςρ θαη επηιέγνπλ διαθοπεηικά μέζα γηα
ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ (π.ρ. Diani 1995: 74-82). Τν „πεξηβαιινληηθφ‟
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(environmentalist) θνκκάηη ηνπ πξάζηλνπ θηλήκαηνο έρεη πιένλ κεηακνξθσζεί ζε έλα
ζχλνιν νκάδσλ πίεζεο νη νπνίεο πξνσζνχλ θαηά θχξην ιφγν ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο. Αιιά εθηφο απφ απηφ ην „πεξηβαιινληηθφ‟ θνκκάηη, ππάξρεη θαη έλα
„νηθνινγηθφ‟ (ecological) ηκήκα ηνπ πξάζηλνπ θηλήκαηνο, ην νπνίν παξακέλεη
επηπιένλ πξνζεισκέλν „ζε κηα πξάζηλε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
αιιειεμάξηεζε ηεο νηθνινγηθήο νξζνινγηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ηεο
δεκνθξαηίαο ηεο βάζεο‟ (Barry & Doherty 2001: 591) εθηφο απφ ηελ κνλνζεκαηηθή
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Απηφ ην πιήζνο ησλ κηθξψλ, ηνπηθψλ θαη δξαζηήξησλ
νκάδσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζπλερίδνπλ λα δξνπλ έμσ απφ ηηο θξαηηθέο δνκέο θαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζην θνηλσληθφ επίπεδν, εληφο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ:
απηή απφδεημε ηεο χπαξμήο ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη –παξά ηε ζεζκνπνίεζε ηεο
„ειίη‟ ηνπ θηλήκαηνο- ε πεξηβαιινληηθή ξηδνζπαζηηθή δηακαξηπξία ζηε δπηηθή
Δπξψπε ζπλερίδεη λα είλαη ππαξθηή θαη ελίνηε πςειή (Rootes 2003). Γη‟ απηέο ηηο
πεξηθεξεηαθέο νκάδεο ε „ελζσκάησζε‟ θαη ε „ζεζκνπνίεζε‟ δελ ππήξμαλ πνηέ
επηινγέο, θαζψο πξφθεηηαη θπξίσο γηα θηλεκαηηθέο νκάδεο, κε αλαθνξέο ζηα λέα
θνηλσληθά θηλήκαηα, θαη φρη γηα πεξηβαιινληηθέο νκάδεο πίεζεο (lobbies) ή
εθπξνζψπεζεο ζπκθεξφλησλ (interest groups) (Dryzek et al 2003: 83).
Απηή ε δηαθνξνπνίεζε γελλά δχν βαζηθά εξσηήκαηα σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο
κειέηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Πξψηνλ, εάλ απηή ε δηάζηαζε κεηαμχ
„πεξηβαιινληηζηψλ‟ θαη „νηθνιφγσλ‟ δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
θηλήκαηνο ή ην νδεγεί ζε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαη παξάιπζε, ίζσο αθφκε θαη ζε
δηάζπαζε ζε δχν μερσξηζηνχο θνηλσληθνχο δξψληεο; Γεχηεξνλ, θαη ζεκαληηθφηεξν:
έρνπκε ελδείμεηο φηη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θηλήκαηνο, δειαδή ηελ
επίηεπμε „πεξηβαιινληηθψλ σθειεκάησλ‟, είλαη πξνηηκφηεξε κηα ηαθηηθή
„ελζσκάησζεο‟ (εθφζνλ βέβαηα θάηη ηέηνην πξνζθέξεηαη απφ ην Κξάηνο) ή κηα
ηαθηηθή ζχγθξνπζεο θαη αληηπαξάζεζεο;
Οη απαληήζεηο ζηα δχν απηά εξσηήκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Σην παξειζφλ είρε
ππνζηεξηρζεί φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ „insiders‟ θαη „outsiders‟, δειαδή νξγαλψζεσλ
ηνπ θηλήκαηνο νη νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζε εθείλεο πνπ
δελ έρνπλ, ζα απνηεινχζε ιφγν έληαζεο, θαζψο νη „απνθιεηζκέλνη‟ ζα επηζπκνχζαλ
δηαθαψο ην λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί. Σχληνκα φκσο έγηλε θαλεξφ φηη νη νκάδεο νη
νπνίεο δελ ζπκκεηείραλ ην έθαλαλ επεηδή δεν ήθελαν λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Σπλεπψο ε δηάθξηζε κεηαμχ
„insider‟-„outsider‟ δελ είλαη απνηέιεζκα ζθνηεηλψλ απνθιεηζκψλ αιιά ζπλεηδεηψλ
επηινγψλ εθ κέξνπο ησλ νκάδσλ ζηε βάζε ηδενινγηθψλ θαη αμηαθψλ ιφγσλ, κε ηηο
πην κεηξηνπαζείο λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλεο λα εκπιαθνχλ ζε ζεζκηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο (Saunders 2009). Δπηπιένλ, απηή εκ ηων ππαγμάηων ελδνθηλεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε έρεη ππνζηεξηρζεί φηη κάιινλ εληζρχεη παξά εμαζζελεί ην
πξάζηλν θίλεκα. Όπσο ζεκεηψλεη ν Rootes (1999: 8) ε χπαξμε κηαο ξηδνζπαζηηθήο
πηέξπγαο „είλαη ζπρλά θαη έλαο αλεθηίκεηνο πφξνο γηα [ην ζεζκνπνηεκέλν
„πεξηβαιινληηθφ‟ ηκήκα ηνπ θηλήκαηνο] θαζψο απνηειεί ππελζχκηζε ηεο ζπλείδεζεο
ηνπ θηλήκαηνο, έλα ηξφπνο γηα λα θξαηήζνπλ επαθή κε ηελ βάζε ηνπ θηλήκαηνο
θαζψο θαη έλαο κνριφο πίεζεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ηζρπξνχο θαζψο ηνπο
ππελζπκίδνπλ φηη αλ αληηζηαζνχλ ππεξβνιηθά ζηηο ινγηθέο απαηηήζεηο ησλ εκηζεζκηθψλ κεηξηνπαζψλ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ κηα πην ελνριεηηθή δηακαξηπξία εθ
κέξνπο ησλ εμσζεζκηθψλ ξηδνζπαζηψλ. Ψο απνηέιεζκα, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο
ξηδνζπάζηεο πεξηβαιινληηζηέο [ην „νηθνινγηθφ‟ θνκκάηη] θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
θαζηεξσκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ είλαη ζπρλά εθπιεθηηθά θηιηθέο θαη
ζπλεξγαηηθέο‟ (δεο επίζεο Dryzek et al 2003: 155-156 –αιιά θαη Saunders (2008) γηα
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κηα πξφζθαηε αληίζεηε άπνςε γηα ηηο ακνηβαία ζεηηθέο αληηιήςεηο). Αληίζηνηρα, ν
van der Heijden (1997: 45-46) ππνζηεξίδεη φηη ην κηθξφηεξν αξηζκεηηθά „νηθνινγηθφ‟
θίλεκα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη 1980, κε ηελ απμεκέλε ηνπ δξάζε θαη
ελδηαθέξνλ, ήηαλ „παξαδφμσο… ηζρπξφηεξν απφ ην θίλεκα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο
[1990]‟, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παζεηηθά κέιε ησλ κεγάισλ θαη
ζεζκνπνηεκέλσλ „πεξηβαιινληηθψλ‟ νξγαλψζεσλ.
Σχκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ινηπφλ –θαη πέξα απφ ην αλ ηα δχν κέξε ηνπ
θηλήκαηνο βιέπνπλ ην έλα ην άιιν σο „άζπνλδνπο θίινπο‟ ή σο „«μεπνπιεκέλνπο»«άζρεηνπο εξαζηηέρλεο»‟- ππάξρεη κηα de facto ζπλεξγαηηθή ζρέζε.
Γελ είλαη νη καδηθέο, ζεζκνπνηεκέλεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ησλ ρηιηάδσλ
κειψλ θαη ησλ δεθάδσλ επηηξνπψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πηέζνπλ ηελ θπβέξλεζε λα
δξάζεη, αιιά ε πηζαλφηεηα ζπιινγηθήο δξάζεο. Καη απηή ε ζπιινγηθή δξάζε δελ
κπνξεί παξά λα έιζεη θαη λα νξγαλσζεί εξω-θεζμικά, απφ ηηο νκάδεο νη νπνίεο δελ
επηιέγνπλ λα «ζπλεξγαζηνχλ». Καη γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν φινη νη κειεηεηέο
βξίζθνπλ ειάρηζηεο ελδείμεηο φηη ε πιήξεο ζεζκνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
θηλήκαηνο θαη ελζσκάησζή ηνπ ζηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο κπνξεί λα έρεη ζεηηθά
πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα (van der Heijden 1997: 46, Dryzek et al 2003: 135142). Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξάζηλν θίλεκα κηαο ρψξαο είλαη ζρεηηθά
κηθξφ θαη αδχλακν, ε ελζσκάησζε ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηφο ηνπ νπζηαζηηθά νδεγεί
ζε απνδπλάκσζε ηεο εζληθήο θνηλσλίαο πνιηηψλ: ζεκαληηθνί δξψληεο απνθφπηνληαη
απφ απηήλ ελψ νη ιηγνζηνί πφξνη ησλ νξγαλψζεσλ αθηεξψλνληαη ζε επηηξνπέο θαη ζε
άζθεζε πίεζεο (lobbying) –θαη φρη ζε δξάζεηο ζην θνηλσληθφ επίπεδν (Dryzek et al
2003: 153-154, Μπνηεηδάγηαο 2006: 90-92). Αληίζεηα, εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ
δείμεη φηη ν βαζκφο θηλεηνπνίεζεο ηνπ πξάζηλνπ θηλήκαηνο ζε θνηλσληθφ επίπεδν (ε
δηακαξηπξία, δειαδή) παίδεη ξφιν γηα ηελ αιιαγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Jahn
1998).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, φιε ε θνηλσληθή δηακαξηπξία θαη αλαηαξαρή κπνξεί λα
„μεθνπζθψζεη‟ ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα αλ δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη
εθείλνη δξψληεο (θαη ελλνψ θπξίσο ηηο ζεζκνπνηεκέλεο ΜΚ-ΠΟ) νη νπνίνη ζα
σπηζιμοποιήζοςν απηή ηελ θηλεηνπνίεζε γηα λα πξνσζήζνπλ θαη λα επηηχρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο θαη δεζκεπηηθέο απνθάζεηο ζε πνιηηηθφ επίπεδν (Gulbrandsen &
Andresen 2004, Gough & Shackley 2001, Ringius 1997).
Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν ην φηη νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο πξνθξίλνπλ κηα δηπιή
ζηξαηεγηθή. Τν ηκήκα ηνπ θηλήκαηνο ην νπνίν είλαη „ελζσκαησκέλν‟ ζηνπο
θξαηηθνχο κεραληζκνχο ζα αζθεί επίδξαζε εκ ηων έζω θαη ζα βνεζά λα κεηαθέξνληαη
θαη λα απνθηνχλ λνκηθή, πνιηηηθή θαη θαλνληζηηθή ηζρχ ηα αηηήκαηα ηνπ
εμσζεζκηθνχ ηκήκαηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα απνηειεί ηνλ θνηλσληθφ
βξαρίνλα ηνπ πξψηνπ –έηνηκν λα επέκβεη γηα λα ην εληζρχζεη πνιηηηθά- θαη ππεχζπλν
γηα ηελ άζθεζε επίδξαζεο εξωηεπικά, ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (Dryzek
et al 2003: 155-161). Πξνθαλψο απηή δελ είλαη κία ζπληαγή γηα θάζε πεξίπησζε:
φηαλ ε πξνηεηλφκελε „ελζσκάησζε‟ δελ είλαη παξά ε θελάθε κηαο άλεπ φξσλ
ππνηαγήο ζηελ θξαηηθή εμνπζία ηφηε ε αληη-δξάζε ζην θνηλσληθφ επίπεδν είλαη ε
κφλε επηινγή.
εκεηώζεηο
1

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ νξηζκφ ηνπ
Rootes (1999: 2), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίo „Τα πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα
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ζεσξνχληαη σο επξεία δίθηπα αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε
ζπιινγηθή δξάζε επηδηψθνληαο πεξηβαιινληηθά νθέιε‟.
2

WWF (2007), Dirty Thirty: Ranking the most polluting power stations in
Europe [Γηαζέζηκν ζην http://assets.panda.org/downloads/european_dirty_
thirty_may_2007.pdf, πξφζβαζε 20 Ηνπλίνπ 2009]

3

Τν επηρείξεκα ηεο „θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ‟, ζηηο πεξηζζφηεξεο εθδνρέο ηνπ, δεν ππνζηεξίδεη φηη ηέηνηα
πξνβιήκαηα δελ είλαη «πξαγκαηηθά» ή δελ έρνπλ αληηθεηκεληθή βάζε. Απιψο
ππνγξακκίδεη κηα αλαπφθεπθηε κοινωνική ππαγμαηικόηηηα, φηη θάζε αιιαγή
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη „πξφβιεκα‟ ην νπνίν απαηηεί ιχζε κφλνλ
εθφζνλ πεξηγξαθεί θαη λνεκαηνδνηεζεί σο ηέηνην απφ ζπγθεθξηκέλνπο
θνηλσληθνχο δξψληεο, θαη φηη απηή ε λνεκαηνδφηεζε εμαξηάηαη απφ εζηθνχο,
ηδενινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Ζ „αληηθεηκεληθή‟
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αχμεζε αέξησλ ξχπσλ) απνηειεί ιφγν
θηλεηνπνίεζεο θαη δηακαξηπξίαο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ μόνον εθόζον οι ίδιοι
αποδεσθούν όηι αποηελεί ‘ππόβλημα’. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν
Gould, ν νπνίνο αλαιχεη ην «παξάδνμν» ηεο κε-θηλεηνπνίεζεο θάπνησλ
Ακεξηθαληθψλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο ησλ Μεγάισλ ιηκλψλ ελάληηα ζηελ
θαζφια εκθαλή αέξηα θαη πδαηηθή ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο ηνπο απφ ηε
βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα,
Ζ επίγλσζε [ηεο χπαξμεο ξππαληψλ ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ]
δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηνλ νξηζκφ απηήο ηεο επηκφιπλζεο
σο πξνβιήκαηνο. Απηφ πνπ είλαη «ε κπφρα ηεο ξχπαλζεο» γηα
έλαλ μέλν κπνξεί λα είλαη «ε γιπθηά κπξσδηά ηνπ ρξήκαηνο»
γηα έλαλ ληφπην (Gould 1993: 173).

4

Γηα λα αλαθέξσ έλα απιφ παξάδεηγκα: γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο, ε
«ηξχπα» ηνπ φδνληνο, ηφζν σο γεγνλφο φζν θαη σο πξφβιεκα, εκθαλίζηεθε
φηαλ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα καο θνηλνπνίεζε ηελ „χπαξμή‟ ηεο θαη έθηνηε
„ππάξρεη‟ γηα εκάο κφλν (ράξε) ζηηο εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο ηεο NASA.

5

Γηα λα θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο γηαηί απηνχ ηνπ είδνπο ε επίδξαζε δελ καο
απαζρνιεί εδψ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηε ζεκαληηθή δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ ζε „θηλήκαηα ηαπηφηεηαο‟ (identity movements) θαη ζε „εξγαιεηαθά
θηλήκαηα‟ (instrumental movements). Γηα ηα κελ πξψηα ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη
ε δηακφξθσζε ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ηέηνηα θηλήκαηα
είλαη θπξίσο εζσηεξηθά-πξνζαλαηνιηζκέλα. Γηα ηέηνηα θηλήκαηα (φπσο ην
θίλεκα ησλ νκνθπινθίισλ, ησλ γπλαηθψλ θ.ν.θ.) ε δεκηνπξγία κηαο ζπιινγηθήο
ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ δελ είλαη απιψο έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα επηηξέςεη ζην
θίλεκα λα επηηχρεη αξγφηεξα θάπνηνπο εξωηεπικούρ ζηφρνπο –είλαη ζηφρνο αθ‟
εαπηήο. Αληίζεηα, γηα ηα „εξγαιεηαθά θηλήκαηα‟ ν βαζηθφο ζηφρνο βξίζθεηαη
εκηόρ ηοςρ, ζε θάπνηα αληηθεηκεληθή αιιαγή ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, π.ρ.
ζηελ εηζαγσγή λέαο λνκνζεζίαο, επνκέλσο ε θνηλή ηαπηφηεηα είλαη κάιινλ
έλαο πόπορ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ (εμσηεξηθνχ) ζηόσος (Kriesi et al 1995:
82-87, della Porta & Diani 1999: 83-109).
Παξφηη ηκήκαηα ηνπ πξάζηλνπ θηλήκαηνο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο
„θηλήκαηα ηαπηφηεηαο‟ (π.ρ. ε βαζηά νηθνινγία –dark green-), έρσ εμαξρήο
επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ επγαλειακό νξηζκφ ηνπ θηλήκαηνο („επξεία
δίθηπα αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε ζπιινγηθή δξάζε
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επηδηψθνληαο πεξηβαιινληηθά νθέιε‟ (Rootes 1999: 2)), θαη γη‟ απηφ ην ιφγν
ζέκαηα „εζσηεξηθήο επίδξαζεο‟ δελ ζα κε απαζρνιήζνπλ εδψ.
6

Γειαδή ζηα ζέκαηα ζπδήηεζεο ή πξνβιεκαηηζκνχ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην
ρψξν, π.ρ. ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή ζηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ
πνιηηψλ.

7

Γειαδή ζηα πνιηηηθά ζέκαηα ζπδήηεζεο ή πξνβιεκαηηζκνχ εληφο ηεο
νξγαλσκέλεο Πνιηηείαο (polity).

8

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη γηα κηα έμνρε αλάιπζε ηεο ειιεληθήο
πεξίπησζεο θαηά ηε δηθηαηνξία δεο Σπαλνχ (1995).

9

Απηή ε λνεκαηηθή επζπγξάκκηζε επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηεζζάξσλ
κεραληζκψλ (Snow et al 1986, ζην Μπνηεηδάγηαο 2008β: 158-160):
(α) Ζ „δεύμε λνεκαηηθώλ πιαηζίσλ‟ (frame bridging), φπνπ κηα νξγάλσζε
θνηλσληθνχ θηλήκαηνο (ΟΚΚ) „θνηλνπνηεί‟ ηηο απφςεηο ηεο πξνο εθείλα ηα
ηκήκαηα ηνπ θνηλνχ κε ηα νπνία ζεσξεί φηη έρεη θνηλέο πεπνηζήζεηο, θαη‟ νπζία
„ζπζηήλεη‟ ηνλ εαπηφ ηεο σο κηα νξγάλσζε ηδενινγηθά ζπλαθή πξνο ην άηνκν.
(β) Ζ „ελίζρπζε λνεκαηηθώλ πιαηζίσλ‟ (frame amplification), δειαδή „ηελ
δηεπθξίλεζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ελφο εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα‟.
(γ) Ζ „επέθηαζε λνεκαηηθώλ πιαηζίσλ‟ (frame extension), ε νπνία απνηειεί
έλα βήκα πέξα απφ ηελ „ελίζρπζε‟, δειαδή ην απιφ „μεπέξαζκα ηεο αζάθεηαο
θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ή ηεο αδηαθνξίαο θαη ηνπ ιήζαξγνπ‟ φπνπ „..ην θίλεκα
πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ηελ δεμακελή ησλ νπαδψλ ηνπ κε ην λα παξνπζηάδεη
ηνπο ζηφρνπο ή ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ σο ζηνρεπκέλα ή ζπκβαηά κε ηηο αμίεο ή
ηα ζπκθέξνληα ησλ ελ δπλάκεη νπαδψλ‟.
Τέινο (δ) ε „κεηαηξνπή λνεκαηηθώλ πιαηζίσλ‟ (frame transformation)
αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ „ηα πξνγξάκκαηα, νη αηηίεο θαη νη αμίεο πνπ
πξνσζνχλ θάπνηεο ΟΚΚ κπνξεί λα κελ ζπλάδνπλ, ή θαηά πεξίπησζε λα είλαη
αληίζεηα, ζηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν δσήο θαη ζηα πθηζηάκελα εξκελεπηηθά
λνεκαηηθά πιαίζηα‟ (Snow et al 1986: 473). Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη ΟΚΚ
πξνζπαζνχλ λα „κεηαηξέςνπλ ηα εξκελεπηηθά λνεκαηηθά πιαίζηα‟ ηφζν ζην
„ζπγθεθξηκέλν‟ επίπεδν (domain specific) φζν θαη ζην „ζπλνιηθφ επίπεδν‟
(global). Σηελ κελ πξψηε πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε „έλα
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν (domain) ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ ην νπνίν πξηλ ζεσξνχηαλ
δεδνκέλν [ηψξα] επαλαπιαηζηψλεηαη (reframe) σο πξνβιεκαηηθφ θαη σο έρνλ
αλάγθε λα επηδηνξζσζεί ή έλα επίπεδν πνπ ζεσξνχηαλ θαλνληζηηθφ ή απνδεθηφ
[ηψξα] επαλαπιαηζηψλεηαη σο κία αδηθία ε νπνία πξέπεη λα δηνξζσζεί‟. Με ηελ
κεηαηξνπή ζην „ζπλνιηθφ‟ επίπεδν, ελλνείηαη ε αλάδπζε ελφο λένπ „θπξίαξρνπ
λνεκαηηθνχ πιαηζίνπ‟ (master frame) βάζεη ηνπ νπνίνπ „νη εκπεηξίεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ, θαη νη παξειζνχζεο θαη νη ζχγρξνλεο, νη νπνίεο
πξνεγνπκέλσο θαηεγνξηνπνηνχληαλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηψξα
απνθηνχλ λέν λφεκα θαη επαλαηαμηλνκνχληαη, ζπρλά κε ηξφπνπο αδηαλφεηνπο
ζην παξειζφλ, ζχκθσλα κε ην λέν θπξίαξρν λνεκαηηθφ πιαίζην‟.

10

Αμίδεη βέβαηα λα έρνπκε ππ‟ φςηλ καο φηη ζε απηά ηα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα
είλαη ζπλήζσο 9κειή ή 11κειή θαη νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ κφλνλ
έλαλ εθπξφζσπν ζε θαζέλα απφ απηά.

11

Π.ρ. δεο ηνλ νξηζκφ ζην Χεκίηεο (2006: 396): „ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά
θηλήκαηα ζπληζηνχλ δηθηπαθέο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ δηακέζνπ ηεο
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ζχγθξνπζεο ηείλνπλ ζηελ κεηαβνιή κηαο θπξίαξρεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην πεδίν
ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο‟.
12

Οη νπνίεο είλαη „θέληξν – πεξηθέξεηα‟, „ζξεζθεπηηθή‟, „Άζηπ-χπαηζξνο‟ θαη
„ηαμηθή‟

13

„Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ξήμεηο ζπληζηνχλ θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο είλαη,
ηαπηφρξνλα, ζαθψο δηαρσξηζκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη, εζσηεξηθά, πνιχ
νκνηνγελείο‟ (Kriesi et al 1995: 5)

14

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα ξήμε δελ έρεη „ζεζκνπνηεζεί‟, άξα είλαη αθφκα
δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη πνιηηηθφ αληαγσληζκφ θαη θηλεηνπνίεζε εκηόρ και πέπα
ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ «ρψξσλ» θαη δηαδηθαζηψλ (φπσο ην Κνηλνβνχιην, νη
δηάθνξνη ζεζκηθνί θνξείο θαη ππεξεζίεο, ην lobbying θ.ν.θ.). Με άιια ιφγηα, ν
βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο αξρέο κε κε-ζπκβαηηθνχο
ηξφπνπο.
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Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
Τόμορ ππορ Τιμήν ηος Αλκιβιάδη Δεπβιηζιώηη, ζελ. 203 - 211

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗ ΦΤΥΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΜΟΓΟΝΗΑ ΣΧΝ ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΧΝ
Μαπία Μςλωνή

Πεπίληψη
Ο Ππζαγόξαο απνηειεί κία από ηηο πην αηληγκαηηθέο θαη γνεηεπηηθέο πξνζσπηθόηεηεο
ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο, θαζώο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλνπκε γη`
απηόλ πξνέξρνληαη από πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη είλαη αζαθείο θαη
ζπγθερπκέλεο. Ο ζπγθεξαζκόο επηζηήκεο, θηινζνθίαο, ηέρλεο θαη ζξεζθείαο
ππνδεηθλύεη όηη επξόθεηην γηα πνιηζρηδή λνύ, ηα ελδηαθέξνληα ηνπ νπνίνπ,
εθηείλνληαλ ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, κέρξη ηνλ πνιηηηθό,
νηθνγελεηαθό θαη εζηθό βίν. Γύν από ηηο βαζηθόηεξεο δηδαζθαιίεο ηνπ, απηέο πεξί
ςπρήο θαη κεηελζάξθσζεο, άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ θνζκνγνλία ηνπ, ε νπνία κε
ηε ζεηξά ηεο είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ πεξί αξηζκώλ ζεσξία ηνπ, απνηεινύλ κέξε
ελόο όινπ, ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο νδεγνύλ ζηνλ Οξθηζκό θαη ζηνπο Μηιήζηνπο ζνθνύο,
ελώ ν ηξόπνο πνπ απηέο παξαδόζεθαλ, αληιεί θάηη από ηε ζπκβνιηθή γιώζζα ησλ
κπζηεξίσλ. ην παξόλ δνθίκην, έπεηηα από κία ζύληνκε αλαθνξά ζηηο ελ ιόγσ
δηδαζθαιίεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αθνξνύλ ην
πεξβάιινλ, θαζώο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζε απηό, ππό ην
πξίζκα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο.
Λέξειρ κλειδιά: Ππζαγόξεηνη, ςπρή, κεηελζάξθσζε, αξηζκόο, πεξηβαιινληηθή εζηθή
Ζ Εωή ηος Πςθαγόπα
Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηε δσή ηνπ Ππζαγόξα δελ είλαη ζαθείο. Μαξηπξίεο
όπσο απηέο ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Αξηζηόμελνπ ηνπ Σαξαληίλνπ (Βίνο Ππζαγόξνπ,
Ππζαγνξηθέο Απνθάζεηο θαη Ππζαγνξηθόο Βίνο), ηνπ Απνιιώληνπ ηνπ Σπαλέα (Βίνο
Ππζαγόξνπ) θαη ηνπ Νηθόκαρνπ ηνπ Γεξαζελνύ (Βίνο Ππζαγόξνπ, Αξηζκεηηθή
Δηζαγσγή, Θενινγνύκελα αξηζκεηηθά θαη Αξκνληθόλ Δγρεηξίδηνλ) είλαη ην ίδην
απνζπαζκαηηθέο (Ηάκβιηρνο 2001, 36). Ζ πξώηε νινθιεξσκέλε βηνγξαθία είλαη απηή
ηνπ Γηνγέλε ηνπ Λαέξηηνπ ζην Ζ΄ βηβιίν ηνπ «Βίνη Φηινζόθσλ». Οη βηνγξαθίεο ηνπ
Πνξθύξηνπ (Ππζαγόξνπ Βίνο) θαη ηνπ Ηάκβιηρνπ (Πεξί ηνπ Ππζαγνξηθνύ Βίνπ) είλαη
κεηαγελέζηεξεο.
Ο Ππζαγόξαο γελλήζεθε πεξίπνπ ην 575 π.Χ. θαη πέζαλε πεξίπνπ ην 490 π.Χ.
(Πνξθύξηνο 1978, 13). Ο Γηνγέλεο ν Λαέξηηνο αλαθέξεη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Έξκηππν
ήηαλ από ηε άκν, γηόο ηνπ δαθηπιηνγξάθνπ Μλήζαξρνπ, ελώ θαηά ηνλ Αξηζηόμελν
ήηαλ Σπξξελόο. ύκθσλα πάιη κε άιινπο ήηαλ γηόο ηνπ Μαξκάθνπ, ελόο θπγά από
ηνλ Φιεηνύληα (ηεο Πεινπνλλήζνπ), ν νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζηε άκν, γη` απηό θαη
ιέγεηαη άκηνο ν Ππζαγόξαο (Γηνγ. Λαέξηηνο 1971, 9).
Μαζήηεπζε θνληά ζηνλ Φεξεθύδε1, ζηνλ νπνίν πήγε εθνδηαζκέλνο κε ζπζηαηηθή
επηζηνιή από ην ζείν ηνπ Εσίιν θαη κεηά ην ζάλαηό ηνπ, δηεηέιεζε καζεηήο ηνπ
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Δξκνδάκαληνο, ν νπνίνο ήηαλ πηα γέξνο. Ήηαλ θηινκαζήο, ηαμίδεςε ζε πνιιά κέξε
θαη κπήζεθε ζε όια ηα κπζηήξηα θαη ηηο ηειεηνπξγίεο, όρν κόλν ηηο Διιεληθέο, αιιά
θαη ησλ μέλσλ ρσξώλ (Γηνγ. Λαέξηηνο 1971, 9). Μεηά ηηο πξώηεο ηνπ ζπνπδέο ζηελ
Διιάδα, πήγε ζηελ Αίγππην, κε ζπζηαηηθά γξάκκαηα ηνπ ηπξάλλνπ Πνιπθξάηε πξνο
ηνλ Φαξαώ Άκαζη, ν νπνίνο ηνλ ζύζηεζε ζηνπο νλνκαζηνύο γηα ηη ζνθία ηνπο ηεξείο
ηεο Μέκθηδαο. Όηαλ θπξηεύηεθε ε Αίγππηνο από ηνλ Κακβύζε, ν Ππζαγόξαο
νδεγήζεθε ζηε Βαβπιώλα, όπνπ κπήζεθε ζηα δόγκαηα ηεο Βαβπισληαθήο θαη
Πεξζηθήο ζξεζθείαο (Πνξθύξηνο 1978, 13).
Καηόπηλ επαλήιζε ζηε άκν θη από εθεί ζηνπο Γειθνύο, όπνπ ήξζε ζε επαθή κε ην
Οξθηθό Ηεξαηείν. Από ηνπο Γειθνύο πήγε ζηνλ Κξόησλα, όπνπ ίδξπζε ηελ πεξίθεκε
«Ππζαγόξεηνλ ρνιήλ», ην «Οκαθνείνλ» ή «Οκαθντνλ» (από ην νκνύ θαη αθνύσ),
ηεο νπνίαο ζθνπόο ήηαλ ε πλεπκαηηθή θαη εζηθή ηειείσζε ηνπ αλζξώπνπ, όπσο θαη ε
βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ εζώλ ηνπ Κξόησλα, θαζώο θαη ησλ άιισλ
ειιεληθώλ πόιεσλ ζηελ Ηηαιία θαη ηε ηθειία (Πνξθύξηνο 1978, 13).
Ο Πνξθύξηνο ηζρπξηδόηαλ όηη θάπνηε ππήξμε σο Αηζαιίδεο, γηόο ηνπ ζενύ Δξκή, από
ηνλ νπνίν δήηεζε σο δώξν, λα δηαηεξεί ηε κλήκε ησλ εκπεηξηώλ ηνπ θαη δσληαλόο θαη
πεζακέλνο. Έηζη έιαβε ην ράξηζκα, δσληαλόο λα ζπκάηαη ην θάζε ηη, πεζακέλνο δε λα
δηαηεξεί ηελ ίδηα κλήκε. Καηά ηνλ Σξσηθό Πόιεκν έδεζε σο Δύθνξβνο, ηνλ νπνίν
ζθόησζε ν Μελέιανο, ελώ θαηόπηλ ε ςπρή ηνπ πήγε ζηνλ Δξκόηηκν. Όηαλ πέζαλε θη ν
Δξκόηηκνο, ν Ππζαγόξαο έγηλε ν Πύξξνο ν ςαξάο από ηε Γήιν, ν νπνίνο ζπκόηαλ
όιεο ηηο πξνεγνύκελεο δσέο ηνπ. Σέινο, όηαλ πέζαλε θη ν Πύξξνο, έγηλε Ππζαγόξαο
(ζην πξόζσπό ηνπ δειαδή, ε ςπρή είρε ππνζηεί ηελ πέκπηε κεηελζάξθσζε), ν νπνίνο
δηαηεξνύζε ηελ αλάκλεζε ησλ πξνεγνύκελσλ δσώλ ηνπ (Γηνγ. Λαέξηηνο 1971, 10).
ύκθσλα κε ηνλ Πνξθύξην, ν Ππζαγόξαο δελ άθεζε θαλέλα γξαπηό έξγν. Ολόκαδε
ηνλ εαπηό ηνπ όρη ζνθό, αιιά θηιόζνθν. Ζ θηινζνθηθή ηνπ αξρή ήηαλ όηη νη αξηζκνί
απνηεινύλ ηελ νπζία ησλ όλησλ, όρη όκσο νη ζπγθεθξηκέλνη, αιιά ε ζπκβνιηθή
έλλνηα ησλ αξηζκώλ, από ηνπο νπνίνπο, κεξηθνύο ζεσξεί ηεξνύο (Πνξθύξηνο 1978,
14). ύκθσλα σζηόζν κε ηνλ Γηνγέλε ην Λαέξηην, ν Ππζαγόξαο έγξαςε ηξία
ζπγγξάκκαηα κε ηνπο ηίηινπο «Παηδεπηηθόλ», «Πνιηηηθόλ» θαη «Φπζηθόλ» (Γηνγ.
Λαέξηηνο 1971, 11).
ρεηηθά κε ην ζάλαηό ηνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο. ύκθσλα κε ηελ πξώηε
εθδνρή, κηα κέξα πνπ ν θηιόζνθνο βξηζθόηαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζην ζπίηη ηνπ
Μίισλα ηνπ αζιεηή, θάπνηνο έβαιε θσηηά ζην ζπίηη, γηα εθδίθεζε, επεηδή δελ ηνλ
είραλ δερηεί ζηε ζρνιή ηνπο, ελώ άιιε πεγή αλαθέξεη πσο ηε θσηηά ηελ έβαιαλ νη
ίδηνη νη θάηνηθνη ηνπ Κξόησλα, από θόβν κήπσο ηνπο επηβιεζεί από ηνπο
Ππζαγόξεηνπο ηπξαλλίδα. Σνλ Ππζαγόξα ηνλ έπηαζαλ θαη ηνλ θαηέζθαμαλ ηελ ώξα
πνπ έθεπγε, ελώ ην ίδην έπαζαλ θαη άιινη 40 καζεηέο ηνπ.
Ο Γηθαίαξρνο αλαθέξεη πσο ν θηιόζνθνο πέζαλε ζην Μεηαπόληην, όπνπ θαηέθπγε ζην
ηεξό ησλ Μνπζώλ, αθνύ έκεηλε ρσξίο ηξνθή γηα 40 κέξεο πεξίπνπ, ελώ ν Έξκηππνο
δηεγείηαη πσο ζε έλαλ πόιεκν κεηαμύ Αθξαγαληίλσλ θαη πξαθνύζησλ, ν Ππζαγόξαο
θαη νη καζεηέο ηνπ βγήθαλ γηα λα εληζρύζνπλ ηνπο πξώηνπο. Όηαλ απηνί ηξάπεθαλ ζε
θπγή, ν θηιόζνθνο θνλεύζεθε από ηνπο πξαθνύζηνπο θαη 35 καζεηέο ηνπ θάεθαλ
δσληαλνί ζηνλ Σάξαληα, επεηδή ζέιεζαλ λα αληηπνιηηεπζνύλ ζηνπο ηζύλνληεο (Γηνγ.
Λαέξηηνο 1971, 23-24).

204

Βαζικέρ Γιδαζκαλίερ Πςθαγοπείων
ύκθσλα κε ηηο πξώηκεο2 θαη όςηκεο πεγέο, σο θύξηεο δνμαζίεο ησλ Ππζαγνξείσλ,
κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ νη αθόινπζεο:
Οη αξρέο ησλ όλησλ είλαη ην πέπαρ, ην άπειπον θαη νη απιθμοί. Όια ηα έκςπρα
ζεσξνύληαη νκνγελή. Ο άλζξσπνο είλαη δηζππόζηαηνο. Ζ ςπρή ηνπ είλαη αζάλαηε,
ελώ ην ζώκα ηνπ είλαη ζλεηό. Ζ ςπρή ηνπ αθνινπζεί νξηζκέλνπο θύθινπο
κεηελζαξθώζεσλ θαη κπνξεί λα ζσζεί, αλ θαζαξζεί, αθνινπζώληαο έλαλ νξηζκέλν
ηξόπν δσήο, βαζηζκέλν ζηηο επηζηήκεο θαη ζηηο αξρέο ηεο ππζαγόξεηαο θηινζνθίαο. Ζ
δσή ηνπ αλζξώπνπ πξέπεη λα δηέπεηαη από ηελ απμονία, ηελ ιζοπποπία θαη ην μέηπο.
Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη κηθξόθνζκνο, ελώ ό,ηη ηνλ πεξηβάιιεη, ην ζύκπαλ,
ραξαθηεξίδεηαη σο θόζκνο (Βνπδνύξεο 1992, 30-31).
Πεπί Κόζμος
«Οιόθιεξνο ν θόζκνο είλαη απηό πνπ νλνκάδσ πιήξεο ζύκπαλ, γηαηί ε ιέμε κόζμορ,
ηνπ δόζεθε επεηδή θνζκήζεθε κε όια ηα πξάγκαηα. Από κόλν ηνπ είλαη έλα πιήξεο
θαη ηέιεην ζύζηεκα όισλ ησλ πξαγκάησλ, γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηα έμσ από ην
ζύκπαλ, αθνύ νζαδήπνηε ππάξρνπλ, πεξηέρνληαη κέζα ζην ζύκπαλ θαη ην ζύκπαλ
πθίζηαηαη καδί ηνπο, πεξηέρνληαο κέζα ηνπ όια ηα πξάγκαηα, ηόζν ηα κέξε, όζν θαη
ηα πιενλάζκαηα», Όθειινο Λεπθαλόο3 (Guthrie 1995, 86-87).
Ο Ππζαγόξαο ζεσξνύζε αξρή όισλ ησλ πξαγκάησλ ηε κνλάδα. Από ηε κνλάδα έγηλε
ε «αόξηζηνο δπάο», δηά ηεο εθδειώζεσο ηεο κνλάδαο θαη σο ύιεο. Από ηε κνλάδα θαη
ηελ αόξηζην δπάδα, δεκηνπξγήζεθαλ νη αξηζκνί. Από ηνπο αξηζκνύο ηα ζεκεία θαη
από απηά νη γξακκέο. Από ηηο γξακκέο γίλνληαη ηα επίπεδα ζρήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ
πξνέξρνληαη ηα ζηεξεά ζρήκαηα θαη από απηά ηα αηζζεηά ζώκαηα, ηα ζηνηρεία ησλ
νπνίσλ είλαη ηέζζεξα: ππξ, ύδσξ, αήξ θαη γε (=ζηεξεά ζώκαηα). Σα ζώκαηα απηά
κεηαβάιινληαη θαη δηά ηεο αιινηώζεώο ηνπο γίλεηαη ν θόζκνο, έκςπρνο, λνεξόο,
ζθαηξνεηδήο, ν νπνίνο πεξηέρεη ζην κέζνλ ηνπ ηε γε, ζθαηξνεηδήο θαη απηή (Γηνγ.
Λαέξηηνο 1971, 18).
Παξόκνηα παξαδίδεη θαη ν Ηάκβιηρνο, πσο ζύκθσλα κε ηνλ Ππζαγόξα, ην Έλα είλαη
απηό πνπ δηαρέεηαη κέζα ζε όια, είλαη ε θύζε ησλ αξηζκώλ θαη ησλ ιόγσλ ηνπο,
ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο όια απηά ζπληάρζεθαλ επηκειώο θαη έρνπλ δηαθνζκεζεί κε
εππξέπεηα. νθία είλαη ε όλησο επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα σξαία,
ηα πξώηα, ηα ζεία θαη ηα θαζαξά θαη κε ην πώο ζπκπεξηθέξνληαη απηά, ζηα νπνία ζα
κπνξνύζε θαλείο λα πεί όηη ζπκκεηέρνπλ θαη όια ηα άιια, ηα σξαία. Καη θηινζνθία
είλαη ν δήινο γη` απηήλ ηε ζεσξία (Ηάκβιηρνο 2001, 169).
Ο Φηιόιανο4 ζην βηβιίν ηνπ Πεπί Ψςσήρ, ππνζηεξίδεη όηη «ν θόζκνο ππήξρε από ηελ
αησληόηεηα θαη ζα παξακείλεη αηώληα, επεηδή είλαη Έλαο, θπβεξλώκελνο από κηα
αξρή, ηεο νπνίαο ε θύζε είλαη παξόκνηα κε ηε δηθή ηνπ θαη ηεο νπνίαο ε ηζρύο είλαη
παληνδύλακε θαη θπξίαξρε. Άιισζηε ν κνλαδηθόο θόζκνο είλαη ζπλερήο θαη
πξνηθηζκέλνο κε κηα θπζηθή αλαπλνή, θηλνύκελνο αησλίσο ζε θύθιν, έρνληαο ηελ
αξρή ηεο θίλεζεο θαη ηεο αιιαγήο. Σν έλα από ηα κέξε ηνπ είλαη αθίλεην, ην άιιν
κεηαβαιιόκελν. Σν αθίλεην κέξνο εθηείλεηαη από ηελ ςπρή, πνπ αγθαιηάδεη ηα πάληα,
σο ηε ζειήλε θαη ην κεηαβιεηό κέξνο από ηε ζειήλε σο ηε γε», ελώ ιίγν παξαθάησ
πξνζζέηεη «ε έλσζε απηώλ ησλ δύν πξαγκάησλ, ηνπ Θείνπ, πνπ είλαη ζπλερώο ζε
θίλεζε, θαη ηεο γέλλεζεο, πνπ ζπλερώο κεηαβάιιεηαη, είλαη ν Κόζκνο. Γη’ απηό θαη
έρεη δίθην θαλείο όηαλ ιέεη όηη ν θόζκνο είλαη ε αηώληα ελέξγεηα ηνπ Θενύ θαη ηνπ
γίγλεζζαη, πνπ ππαθνύεη ζηνπο λόκνπο ηεο κεηαβαιιόκελεο θύζεο. Σν έλα παξακέλεη
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αηώληα ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, απηνύζην. Σν ππόινηπν ζπληζηά ηελ επηθξάηεηα ηεο
πνιιαπιόηεηαο, πνπ γελληέηαη θαη ράλεηαη. Αιιά παξ’ όια απηά, ηα πξάγκαηα πνπ
ράλνληαη κεηαβηβάδνπλ ηελ νπζία θαη ηε κνξθή ηνπο, ράξε ζηε γέλλεζε, πνπ
αλαπαξάγεη ηελ ηαπηόζεκε κνξθή ηνπ παηέξα, ν νπνίνο ηα γέλλεζε θαη ηα έπιαζε»
(Guthrie 1995, 114-115).
Ο καζεηήο ηνπ Φηινιάνπ, ν Αξρύηαο, ππνζηήξημε πσο νη θηιόζνθνη αξρίδνπλ κόλν κε
ηηο αληίζεηεο – θαηά θάπνην ηξόπν – αξρέο, αιιά πάλσ από απηά ηα ζηνηρεία
αλαγλσξίδνπλ έλα άιιν, κία ελνπνηνύζα αηηία, αλώηεξε από ην θαζεηί (Guthrie 1995,
40-41), ελώ αληίζηνηρα, ν ππζαγόξεηνο Καιιηθξαηίδαο παξαζέηεη πσο ε δεκηνπξγία
νλνκάδεηαη κόζμορ, εμαηηίαο ηεο δηαθόζκεζεο ηνπ ζύκπαληνο θη επεηδή ζπληάζζεηαη
κε ην έλα, ην άξηζην, ην νπνίν είλαη, θαηά κία έλλνηα, κία νπξάληα νληόηεηα,
άθζαξηε, αξρή θαη αηηία ηεο δηαθόζκεζεο ησλ πάλησλ (Guthrie 1995, 152).
Ζ πξαγκαηηθόηεηα ινηπόλ είλαη ελόηεηα, γη’ απηό ζπληζηά κόζμο, θόζκεκα δειαδή
θαη ζηνιίδη, ε νπνία δηαζέηεη αξκνλία, ηάμε θαη σξαηόηεηα. Οη αξηζκνί είλαη ε
νπζηώδεο ππόζηαζε ησλ όλησλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνέξρνληαη από ην Έλα,
ηε κνλάδα, πνπ βξίζθεηαη πάλσ από όια θαη απνηειεί ηελ αξρή θαη ηελ αηηία ησλ
πάλησλ. Ο θόζκνο είλαη αηώληνο, επεηδή θπβεξλάηαη από κία αξρή, πνπ ε θύζε ηεο
είλαη ίδηα κε ηε δηθή ηνπ, ελώ αθόκε θαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θόζκνπ πνπ θπξηαξρεί ε
πνιιαπιόηεηα, ε γέλλεζε θαη ν ζάλαηνο, ηίπνηα νπζηαζηηθά δελ ράλεηαη, αθνύ ε
νπζία ησλ πξαγκάησλ, ίδηα ζε όια, κεηαβηβάδεηαη, κε ηε γέλλεζε, ζε θάηη άιιν.
Κπξίαξρεο εδώ είλαη νη ηδέεο όηη ηίπνηα δελ είλαη απόιπηα λέν θαη όηη όιεο νη κνξθέο
δσήο ζπζρεηίδνληαη, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο πεξί ςπρήο θαη
κεηελζάξθσζεο δηδαζθαιίεο.
Πεπί Ψςσήρ
Ο Ππζαγόξαο δίδαμε όηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε θη όηη αθνύ θάλεη έλαλ
πξνδηαγεγξακκέλν θύθιν, κεηαβηβάδεηαη ζε άιιε ύπαξμε (=κεηελζάξθσζε). Έηζη ζε
κεξηθέο πεξηόδνπο εκθαλίδνληαη πάιη εθείλα πνπ ππήξμαλ θάπνηε, ηίπνηε λέν δελ
ππάξρεη θαηά έλα κόλν ηξόπν θαη όια ηα έκςπρα δεκηνπξγήκαηα πξέπεη λα ηα
ζεσξνύκε ζαλ νκνγελή (Πνξθύξηνο 1978, 25). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γλώξηδε ηελ
ίδηα ηελ ςπρή ηνπ, πνηά ήηαλ, από πνπ είρε εηζέιζεη ζην ζώκα ηνπ, θαζώο θαη ηηο
πξνεγνύκελεο δσέο ηεο, γηα ηηο νπνίεο έδηλε απνδείμεηο, ελώ επαλέθεξε ζηε κλήκε
πνιιώλ από απηνύο πνπ ζπλαληνύζε ηε δσή πνπ είρε δήζεη ε ςπρή ηνπο ζην
παξειζόλ, πξνηνύ θπιαθηζηεί ζε απηό εδώ ην ζώκα (Ηάκβιηρνο 2001, 173).
Ζ αληίιεςε ησλ Ππζαγνξείσλ ζρεηηθά κε ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ηε ζεηξά ησλ
κεηελζαξθώζεσλ, αληιεί ηελ πξνέιεπζή ηεο από ηνλ Οξθηζκό5, αλ θαη έρεη
δηαηππσζεί θαη ε άπνςε πσο – πηζαλόλ – λα πξνέξρεηαη από ηελ Ηλδία (Burkert 1972,
173).
ύκθσλα κε ηνλ John P. Anton, ε πνξεία ηεο ζθέςεο πηζαλόλ ήηαλ ε αθόινπζε: Σν
ζύκπαλ είλαη Αξκνλία θαη ε αλζξώπηλε δσή ζηε γε, αξρίδεη θάησ από δύζθνιεο
ζπλζήθεο, κίγκα απείξνπ θαη πέξαηνο. Ζ αλζξώπηλε ύπαξμε πξέπεη λα αλαπηπρζεί
πάλσ ζε θαζνξηζκέλε πνξεία θαη λα αλέιζεη ζην επίπεδν ηνπ ηειείνπ, πνπ αξρή έρεη
ην ζύκπαλ. Ζ πνξεία όκσο πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηνξζσζεί απηό είλαη καθξά θαη ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ καο επηηξέπεη ε θύζε, δελ επαξθεί, αθνύ ζπλήζσο είηε δελ
ππάξρνπλ νη επλντθέο πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο, είηε δελ είλαη πξνζηηέο ζε όινπο θαη ην
ηέλειον θαηνξζώλεηαη – αλ απηό είλαη εθηθηό – από εμαηξεηηθά ραξηζκαηηθά άηνκα.
Δπεηδή ινηπόλ ην δηάζηεκα δσήο θάζε αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε είλαη ζύληνκν θαη δελ
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επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε έλσζή ηνπ κε ην Όινλ, ε ςπρή πξέπεη λα
επηζηξέςεη αξθεηέο θνξέο, αθνύ πάξεη άιιν ζώκα, γηα λα απνηειεηώζεη ηελ
απνζηνιή ηεο (Anton 1992, 11-12).
«Ο άλζξσπνο γελλήζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε γηα λα γλσξίζεη ηελ νπζία ηεο
ζπκπαληηθήο θύζεο θαη αθξηβώο ε ιεηηνπξγία ηεο ζνθίαο είλαη λα θαηέρεη θαη λα
ζεσξεί ηε Γηάλνηα πνπ εθδειώζεθε ζε όια ηα όληα» Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο (Guthrie
1995, 46).
Σεξνύληαλ ινηπόλ απζηεξή απνρή από ηελ θξενθαγία, αθνύ απνηεινύζε παξάπησκα
ην λα εκπνδίδεηο κηα άιιε ςπρή λα θαηνηθεί ην ζώκα πνπ θαηέρεη ή λα δηαθόπηεηο ηελ
θαζαξηηθή ηνπ πνξεία. ύκθσλα κε ην Γηνγέλε ην Λαέξηην, ν Ππζαγόξαο απαγόξεπε
ζηνπο ζπληξόθνπο ηνπ λα ζθνηώλνπλ θαη λα ηξώλε ην θξέαο ησλ δώσλ, γηαηί έρνπλ ην
θνηλό κε ηνπο αλζξώπνπο πξνλόκην λα έρνπλ ςπρή (Γηνγ. Λαέξηηνο 1971, 13-14).
Έζεζε λόκνπο ζρεηηθνύο κε ηε βξώζε ησλ εκςύρσλ θαη εηζεγήζεθε λα λα κελ
ζπζηάδνπλ δώα ζηνπο ζενύο (γηαηί δελ είλαη ζσζηό λα ηηκνύλ ην ζείν κε πξνζθνξέο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε θόλν θαη ζάλαην), νύηε θαλ λα ηα βιάπηνπλ, αιιά λα ηα
δηαζώδνπλ κε κεγάιε επηκέιεηα θαη αλάινγε δηθαηνζύλε.
Ο ίδηνο απείρε από δσηθέο ηξνθέο θαη πξνζθπλνύζε αλαίκαθηνπο βσκνύο θαη
ζπγθεθξηκέλα , ην βσκό ηνπ Γελλήηνξνο Απόιισλνο, ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζηε Γήιν
θαη ζηνλ νπνίν πξνζέθεξαλ κόλν δεκεηξηαθά, ρσξίο λα αλάβνπλ θσηηά θαη ρσξίο λα
ζθάδεηαη θαλέλα δών, αλ θαη ζύκθσλα κε άιιεο καξηπξίεο, ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο,
ζπζίαδε κηθξά δώα, όπσο πεηεηλνύο (Γηνγ. Λαέξηηνο 1971, 141) θαη από ηνπο καζεηέο
ηνπ, επηηξεπόηαλ κόλν ζηνπο «αθνπζκαηηθνύο»6 λα ζπζηάδνπλ – ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο – έκςπρα, όπσο πεηεηλό ή αξλί, ελώ πνηέ δελ επηηξεπόηαλ λα ζπζηάδνπλ
αγειάδα (Ηάκβιηρνο 2001, 297).
Δπηπιένλ ζεσξνύληαλ όηη θαηείρε ηε δύλακε ηνπ Οξθέα λα ειέγρεη θαη λα καγεύεη ηα
ζεξία, αθνύ εκέξεπε θαη εθπαίδεπε ηα άγξηα δώα κε ιόγηα θαη έξγα, παξά ηα έβιαπηε
κε ηηκσξίεο θαη πξνέηξεπε αθόκε θαη ηνπο λνκνζέηεο λα απέρνπλ από ηα έκςπρα,
αθνύ απηνί, όληαο αθξηβνδίθαηνη, δελ ζα έπξεπε λα αδηθνύλ ηα ζπγγεληθά κε απηνύο
δώα. Καη’ απηόλ, ε θνηλσλία ησλ δώσλ παξνπζηάδεη θνηλά ζηνηρεία κε ηελ θνηλσλία
ησλ αλζξώπσλ, επεηδή ηα δώα, εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δσή θαη ζηα ίδηα
ζηνηρεία, θαζώο θαη εμαηηίαο ηεο ζύκκεημεο πνπ πξνθύπηεη από ηα πην πάλσ, έρνπλ
ζπλελσζεί κε ηνπο αλζξώπνπο ζαλ ζε αδειθόηεηα (Ηάκβιηρνο 2001, 243). Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθή ε ζπνλδή πνπ έθαλαλ κεηά ην δείπλν: «Να κε βιάπηεηαη, νύηε λα
θζείξεηαη ήκεξν θπηό θαη θαξπνθόξν. Παξνκνίσο λα κε βιάπηεηαη θαη λα κε
ζθνηώλεηαη δών πνπ δελ είλαη από ηε θύζε ηνπ βιαβεξό γηα ην αλζξώπηλν γέλνο»
(Ηάκβιηρνο 2001, 231).
Σν ζύκπαλ ινηπόλ, απνηειεί κία ελόηεηα θαη όια ηα κέξε ηνπ ζπλαξκόδνληαη
αξκνληθά κεηαμύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε επηαμία θαη ε επθνζκία. Έξγν
ηεο ςπρήο είλαη λα αληηιεθζεί ηελ ελόηεηά ηεο κε ην Όινλ θαη – ζπκβηβάδνληαο ηηο
ελάληηεο δπλάκεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ άλζξσπν – λα νινθιεξσζεί κε απηό, νύησο
ώζηε λα ζπληεξεζεί ε ελππάξρνπζα αξκνλία ηνπ θόζκνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
ν ζθνπόο, ίζσο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν από ην δηάζηεκα δσήο θάζε αλζξώπνπ
ζηε γε θαη γη’ απηό ην ιόγν, επηζηξέθεη – αθνύ δηαγξάςεη έλαλ θύθιν –
θαηαιακβάλνληαο άιιν ζώκα. Δπέκβαζε ζηα πξνλόκηα ησλ άιισλ ςπρώλ, ηζνύηαη
κε επέκβαζε θαηά ηεο αξκνλίαο ηνπ θόζκνπ, αθνύ όια ηα είδε ησλ δώλησλ
πξαγκάησλ θαη ηεο δσήο ελ γέλεη, είλαη ζπγγεληθά κε ηελ αλώηαηε αξρή ηνπ θόζκνπ
(Anton 1992, 12).
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Πεπιβαλλονηικέρ Απόψειρ ζηιρ Γιδαζκαλίερ ηων Πςθαγοπείων
Οη βαζηθέο δηδαζθαιίεο ησλ ππζαγνξείσλ, ελέρνπλ κία πξνβιεκαηηθή, όηαλ θάπνηνο
θηινδνμεί λα εμάγεη από απηέο, ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Ο ιόγνο
πνπ ζπκβαίλεη απηό, είλαη όηη, ζηηο ελ ιόγσ απόςεηο, παξνπζηάδνληαη δύν
αληηθξνπόκελεο ηάζεηο. Από ηε κία πιεπξά, έρνπκε ην αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνύ γηα ηε
θύζε θαη ηε ζπγγέλεηα κε όια ηα είδε, πνπ απαγόξεπε ηε ζαλάησζε ησλ εκςύρσλ
θαζώο θαη άιινπ είδνπο παξεκβάζεηο ζην θπζηθό θόζκν, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά,
έρνπκε ην ρσξηζκό ηεο ςπρήο από ην ζώκα θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ θπζηθό θόζκν,
πξνθεηκέλνπ απηή λα πεηύρεη ην ζθνπό ηεο.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Ππζαγόξαο απαγόξεπε ηε ζαλάησζε θαη ηε βξώζε
ησλ εκςύρσλ, απαγόξεπζε ε νπνία εθηεηλόηαλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζξεζθείαο, αθνύ
νη αηκαηεξέο ζπζίεο δελ ήηαλ επηηξεπηέο, επεηδή ζεσξνύζε απαξάδεθην γηα θάπνηνλ,
λα ηηκά ηνπο ζενύο κε πξνζθνξέο πνπ είραλ ζρέζε κε θόλν θαη ζάλαην. Οη θαλόλεο
απηνί είραλ εθαξκνγή θαη ζε θπηά θαη ζε δώα. Δπηπιένλ, κεηαμύ ησλ λόκσλ ηεο
ζρνιήο, ππήξραλ θαη θάπνηνη πνπ απαγόξεπαλ ηε κόιπλζε. Οη καζεηέο ηνπ
πξνεηδνπνηνύληαλ λα κελ κνιύλνπλ πεγέο λεξνύ θαη λα απνθεύγνπλ λα αθήλνπλ
ζεκάδηα ηνπ ζώκαηόο ηνπο, νπνπδήπνηε (Hughes 1980, 197). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθόο
έλαο όξθνο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Ππζαγόξα, ν νπνίνο άξρηδε κε απηά ηα ιόγηα «Μα
ηνλ αέξα πνπ αλαπλέσ, κα ην λεξό πνπ πίλσ...» (Γηνγ. Λαέξηηνο 1971, 11). Όια ηα
πξναλαθεξζέληα δείρλνπλ κία ηάζε ζεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα
κπνξνύζαλ λα ζηεξηρζνύλ ζε πεξηβαιινληηθέο «βάζεηο».
Ο Baird Callicott, αλαγλσξίδεη ζηηο παξαπάλσ δηδαζθαιίεο κία κε-αλζξσπνθεληξηθή
εζηθή, ε νπνία όκσο δελ είλαη θαη βίν-νηθν-θεληξηθή. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε
ηελ απαγόξεπζε βξώζεο ησλ δώσλ, αλαθέξεη όηη απηή ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηηο
απόςεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ θαη ιηγόηεξν κε ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή
(Callicott 1997, 27). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγόξα γηα ηελ
ςπρή, αληηπεξηβαιινληηθή. Πεγή ηνπ είλαη ν Πιάησλ, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ςπρή
είλαη κία εθπεζνύζα ζεόηεηα, πνπ εληαθηάδεηαη ζην ζώκα θαη ζθνπόο ηεο είλαη λα
απειεπζεξσζεί από ηνλ θύθιν ησλ κεηελζαξθώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη εθεί
πνπ πξαγκαηηθά αλήθεη θαη νη ππζαγνξηθέο πξαθηηθέο απέβιεπαλ ζηελ εθπιήξσζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνύ. Αιιά αθνύ ην ζώκα είλαη θνκκάηη ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ,
ην λα απνδεηάο απειεπζέξσζε από ην ζώκα, είλαη ην ίδην κε ην λα απνδεηάο
απειεπζέξσζε από ηνλ θπζηθό θόζκν, άπνςε ε νπνία είλαη βαζύηαηα αληίζεηε ζε κία
πεξηβαιινληηθή εζηθή (Callicott 1997, 28).
Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ηνπ Donald Hughes, ν νπνίνο δηαβιέπεη ζηηο
δηδαζθαιίεο ησλ Ππζαγνξείσλ πεξί ςπρήο θαη κεηελζάξθσζεο, ηηο παξαδόζεηο ησλ
θπλεγώλ-ζπιιεθηώλ, νη νπνίνη θαηνηθνύζαλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Αζία, πξηλ ηελ
αλαθάιπςε ηεο γεσξγίαο ζηε Νενιηζηθή Δπνρή θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο πνπ
βξηζθόηαλ ην ειιελόγισζζν ζηνηρείν, πξηλ εηζέιζεη ζηνλ ρώξν ηνπ Αηγαίνπ, ην 2000
π.Χ. (Hughes 1980, 207). Οη ζπγθεθξηκέλνη θπλεγνί, ζεσξνύζαλ όηη ηα δώα θαη ηα
θπηά ήηαλ όληα, όπσο νη άλζξσπνη, κε αζάλαηα πλεύκαηα, ησλ νπνίσλ νη δπλάκεηο
μεπεξλνύζαλ απηέο ησλ αλζξώπσλ. Απηέο νη πλεπκαηηθέο νληόηεηεο επηθνηλσλνύζαλ
κε ηνπο αλζξώπνπο κέζσ νλείξσλ θαη νξακάησλ θαη κπνξνύζαλ λα αθνύλ απηά πνπ
ιέγνληαλ γη’ απηέο ή ζ’ απηέο, αθόκε θαη ζε απόζηαζε. Δμαηηίαο ηεο δύλακήο ηνπο
θαζώο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ε επηβίσζε ηνπ θπλεγνύ βαζηδόηαλ ζηελ επηηπρία ηνπ
θπλεγηνύ, ν θπλεγόο ηηο θνβόηαλ θαη ηηο ζεβόηαλ.
ην πλεύκα απέδηδαλ ηηκή θαη ζεβαζκό, επεηδή αλ ν θπλεγόο θεξόηαλ ζην ζήξακα κε
ηε δένπζα θξνληίδα, πίζηεπε όηη ζα ην έιεγε ζην ππόινηπν είδνο ή ζα ην αλέθεξε
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ζηνλ θύιαθα ηνπ είδνπο, ηνλ Άξρνληα ή ηε Μεηέξα ησλ Εώσλ. αλ απνηέιεζκα, ζα
ζπλερηδόηαλ ε επηηπρία ζην θπλήγη θαη ζα είρε επεκεξία. Αλ σζηόζν ν θπλεγόο, δελ
θεξόηαλ ζην ζήξακα κε ηνλ ηξόπν πνπ έπξεπε ή δελ θπλεγνύζε ζσζηά, ηα όπια ηνπ
ζα ήηαλ θαηαξακέλα, ν θπλεγόο ζα αξξώζηαηλε θαη ηα δώα ζα θξύβνληαλ ή ζα
θεύγαλε από ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σν ζήξακα έπξεπε λα πεζαίλεη αλώδπλα,
θπλεγνύζαλ κόλν ζε ζπγθεθξηκέλα εδάθε θαη δώα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο (Hughes
1980, 206-207).
Ζ πεξί ςπρήο δηδαζθαιία ησλ ππζαγνξείσλ, δελ κπνξεί λα εηδσζεί μερσξηζηά από ηελ
θνζκνγνλία ηνπο, ε νπνία έδηλε έκθαζε ζηελ νξγαληθή ελόηεηα ηνπ θόζκνπ θαη
ηαπηόρξνλα ππνγξάκκηδε ηελ θπθιηθή ηζνξξνπία ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιαζκάησλ
πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ’ απηόλ. Σν Έλα, ε δεκηνπξγνύζα αξρή, δηαρέεηαη ζε όια ηα
πξάγκαηα θαη όια κνηξάδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία, έηζη ώζηε θαλέλα πιάζκα δελ
πξνέξρεηαη εκ ηος μηδενόρ, νύηε θαηαζηξέθεηαη ζηελ νπζία ηνπ, αιιά ππάξρεη κία
ζπλερήο δηαδηθαζία αληαιιαγήο, ε νπνία ζα κπνξνύζε, ζηηο κέξεο καο, λα νκνηάδεη
κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ ύιε ελόο νηθνζπζηήκαηνο (Hughes 1980, 198). ύγρξνλνη
εθπξόζσπνη ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, όπσο ν Arne Naess, ζεσξνύλ νιόθιεξε ηε
βηόζθαηξα σο έλαλ κνλαδηθό νξγαληζκό ή όηη, νη αιιειεπηδξάζεηο ελόο κνλαδηθνύ
νηθνζύζηεκαηνο, επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δσήο ηνπ ζπλόινπ. Οη ππζαγόξεηνη
πίζηεπαλ όηη ν θόζκνο είλαη ζθαηξηθόο, δώλ, έκςπρνο θαη επθπήο, κπξνζηά ζηνλ
νπνίν, ζηέθνληαλ κε ζαπκαζκό θαη δένο. Αθόκε πην ζεκαληηθό, είλαη ν γλήζηνο
ζεβαζκόο γηα ηε δσή, ηνλ νπνίν επεδείθλπαλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξώηκε θαη αγλόηεξε
κνξθή ηνπ δόγκαηνο. Οη εζηθέο επηηαγέο ηνπο, πξνέηξεπαλ γηα ελεξγή θηιία θαη
ζεβαζκό απέλαληη ζηα έκβηα όληα. πκβνύιεπαλ γηα επγέλεηα απέλαληη ζηα δώα θαη
δίδαζθαλ όηη όιεο νη κνξθέο δσήο ζρεηίδνληαη, έρνπλ θνηλή θαηαγσγή θαη θπζηθνύο
δεζκνύο θαη γη’ απηό θαζήθνλ ησλ αλζξώπσλ είλαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηα άιια
πιάζκαηα δίθαηα. Απηή ε αίζζεζε ηεο ζπγγέλεηαο κε θάζε κνξθή δσήο, επηβεβαίσλε
ηελ ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην ζύκπαλ (Hughes 1980, 200).
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Ππζαγόξα, δεκηνπξγήζεθε ζρίζκα. Ζ πξώηε νκάδα ησλ
καζεηώλ ηνπ, νη Μαθημαηικοί, πξνέβαιαλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ απόςεηο, ηδίσο όζεο
είραλ ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά θαη πξνζπάζεζαλ λα ηηο δηδάμνπλ θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αλαθαιύςεηο. Σα εξσηήκαηα πνπ έζεηαλ είραλ ζρέζε κε
ηε καζεκαηηθή ζεσξία, ηε ζεσξία ηεο κνπζηθήο, ηελ αζηξνλνκία θαη ηε γεσκεηξία,
ελώ παξακέιεζαλ εληειώο ό,ηη είρε λα θάλεη κε ηε βηνινγία, εθηόο ηεο ηαηξηθήο. Ζ
άιιε νκάδα, νη Ακοςζμαηικοί, έδηλαλ ζπλερώο έκθαζε ζηελ αγλόηεηα ηεο ςπρήο θαη
απέβαιαλ νπνηαδήπνηε θξνληίδα γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ, επεηδή θξαηνύζε δέζκηα
ηελ ςπρή κε απηόλ ηνλ θόζκν θαη ην ζώκα. Οη πξαθηηθέο ηνπο, πνπ κπνξεί λα
ζρεηίδνληαλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, άξρηζαλ λα ραιαξώλνπλ θαη ζηαδηαθά
παξνπζηάδνληαλ εμαηξέζεηο ζηνπο θαλόλεο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηε ζαλάησζε θαη ηε
βξώζε έκςπρσλ όλησλ, ελώ νη πλεπκαηηθνί ηνπο απόγνλνη, έθηαζαλ ζε ζεκείν λα
θαηαδηθάζνπλ θαη λα απερζάλνληαη νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ηε θύζε θαη ην ζώκα
(Hughes 1980, 211-212).
Παπαπομπέρ – ημειώζειρ
1

Ο Φεξεθύδεο ήηαλ πξόζσπν, ε ηζηνξηθή ύπαξμε ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηήζεθε.
Καηά ην Βηιακόβηηο, ην όλνκα «Φεξεθύδεο», ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα
ραξαθηεξηζηεί έλα ζπιινγηθνύ ηύπνπ έξγν δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ. ύκθσλα κε
άιιε εθδνρή όκσο, ν Φεξεθύδεο ήηαλ ππαξθηό πξόζσπν ηεο ηζηνξίαο, πνπ
αλήθε ζηνπο «ζενιόγνπο», όπσο ηνπο απνθάιεζε ν Αξηζηνηέιεο, ζε κία νκάδα
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αλζξώπσλ δειαδή, ησλ νπνίσλ ν ζηνραζκόο θηλήζεθε ζε έλα πεδίν κεηαμύ
πνίεζεο θαη θηινζνθίαο. Δηδηθόηεξα, νη ζενιόγνη επηρείξεζαλ, ζηεξηδόκελνη ζε
κπζνινγηθέο πεξηγξαθέο, λα ζπγθξνηήζνπλ έλα ζενγνληθό θαη θνζκνγνληθό
ζύζηεκα (Πειεγξίλεο 2004).
2

Γύξσ ζην 450 π.Χ., όηαλ ν Ππζαγόξαο έρεη πιένλ πεζάλεη, νη νπαδνί ηνπ
δηαζθνξπίδνληαη εμαηηίαο κηαο εμέγεξζεο ελαληίνλ ηνπο. Έλαο από απηνύο, ν
Λύζηο, θαηαθεύγεη ζηνλ Σάξαληα θαη γίλεηαη δάζθαινο ηνπ Φηινιάνπ. Ο
Φηιόιανο θαηέγξαςε πξώηνο ζε ηξία βηβιία ηελ πξώηε δεκνζηεπκέλε κνξθή
ησλ Ππζαγνξείσλ δνμαζηώλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπ δίδαμε ηνλ Αξρύηα ηνλ
Σαξαληίλν θη έγηλε θίινο ηνπ Πιάησλα. Σέινο, ν Αξηζηόμελνο από ηνλ Σάξαληα,
καζεηήο ηνπ Αξρύηα, έγξαςε εθηελώο γηα ηνλ Ππζαγόξα, ηα βηβιία ηνπ
απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηα πεξηζζόηεξα γξαπηά ζρεηηθά κε ηνλ Ππζαγόξα θαη
ηνλ Ππζαγνξηζκό ησλ ηξηώλ βηνγξάθσλ ηνπ (Robinson 1992, 143).

3

Ο Όθειινο ν Λεπθαλόο (5νο – 4νο αηώλαο π.Χ.) ήηαλ Ππζαγόξεηνο θηιόζνθνο
θαη καζεκαηηθόο. Ο Φίισλ ν Αιεμαλδεύο αλαθέξεη όηη έγξαςε έλα βηβιίν κε
ηίηιν «Πεξί ηεο Φύζεσο ηνπ Παληόο» (Guthrie 1995, 262).

4

Ο Φηιόιανο ν Σαξαληίλνο (6νο – 5νο αηώλαο π.Χ.) ήηαλ θηιόζνθνο, αζηξνλόκνο
θαη καζεκαηηθόο. Ήηαλ απηόο πνπ ίδξπζε πξώηνο Ππζαγόξεηα ρνιή ζηε Θήβα,
ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ π.Χ. αηώλα (Guthrie 1995, 262).

5

Ζ αξραηόηεξε νξθηθή δηήγεζε γηα ηελ αξρή ησλ όλησλ ζεσξείηαη απηή πνπ
κηιάεη γηα ηε Νύρηα. Ζ Νύρηα ήηαλ έλα πνπιί κε καύξα θηεξά, ην νπνίν,
γνληκνπνηεκέλν από ηνλ άλεκν, γέλλεζε ην αζεκέλην απγό, απ’ όπνπ βγήθε ν
θηεξσηόο ζεόο, ν Έξσηαο. Άιια νλόκαηα ηνπ ζενύ ήηαλ Πξσηόγνλνο, πνπ
ζεκαίλεη όηη ήηαλ ν «πξσηόηνθνο» όισλ ησλ άιισλ ζεώλ, θαη Φάλεο, πνπ
ζεκαίλεη όηη θαλέξσζε ηνλ θόζκν πνπ κέρξη ηόηε ήηαλ θξπκκέλνο κέζα ζην
απγό. ύκθσλα κε ηε λεόηεξε νξθηθή δηήγεζε, αξρή ηνπ θόζκνπ ήηαλ ν
Χξόλνο, από ηνλ νπνίν πξνήιζε ν Αηζέξαο, ν αλνηρηόο νπξαλόο ηεο εκέξαο, θαη
ην Χάνο, ν ζθνηεηλόο, θελόο ρώξνο. Από ην αζεκέλην απγό πνπ έθηηαμε ν
Χξόλνο κέζα ζηνλ Αηζέξα βγήθε ν Φάλεο, ν νπνίνο είρε ηέζζεξα κάηηα,
ηέζζεξα θέξαηα θαη ρξπζά θηεξά, ελώ κπξνζηά ήηαλ γπλαίθα θαη πίζσ άληξαο.
Ολνκαδόηαλ επίζεο Έξσηαο, Μήηηο θαη Ζξηθαπαίνο. Από ην ζκίμηκν ηνπ Φάλε
κε ηε Νύρηα γελλήζεθαλ ν Οπξαλόο θαη ε Γαία, από απηνύο ν Κξόλνο θαη ε Ρέα
θη απν απηνύο ν Εεύο, πνπ θαηάπηε ηα πάληα, αθόκε θαη ηνλ Φάλε, θη έηζη έγηλε
θνζκνθξάηνξαο. πνπδαηόηεξε είλαη ε αλζξσπνγνλία ηνπ νξθηζκνύ. ύκθσλα
κε απηήλ, ν Εεύο γέλλεζε κε ηελ Πεξζεθόλε ηνλ Εαγξέα ή Εαγξαίν, ηνλ
κεγάιν ζεό ησλ Οξθηθώλ, πνπ ηαπηηδόηαλ κε ην ζεό Γηόλπζν θαη ζεσξνύληαλ
πξνζηάηεο ηνπο, θαη αλέζεζε ηε θύιαμή ηνπ ζηνπο Κνπξήηεο. Οη Σηηάλεο
άξπαμαλ, θνκκάηηαζαλ θαη θαηαβξόρζηζαλ ηνλ Εαγξέα, ε Αζελά όκσο πξόιαβε
λα ζώζεη ηελ θαξδηά ηνπ θαη λα ηε θέξεη ζηνλ Γία, ν νπνίνο ηελ θαηάπηε θαη
γέλλεζε ην λεόηεξν Γηόλπζν, ζηα ζηήζε ηνπ νπνίνπ έθηνηε ρηππνύζε. Ο
αλαγελλεκέλνο Εαγξεύο ήηαλ γηα ηνπο Οξθηθνύο ην ζύκβνιν ηεο δσήο θαη θαηά
κία εθδνρή, πξαγκαηνπνηνύζαλ ζε αλάκλεζε ηνπ δηακειηζκνύ ηνπ, ηειεηέο
σκνθαγίαο. Ο Εεύο θαηαθεξαύλσζε ηνπο Σηηάλεο γηα ηηκσξία ηνπο θαη από ηε
ζηάρηε ηνπο δεκηνύξγεζε ηνπο αλζξώπνπο. Έηζη νη άλζξσπνη πήξαλ ηε γήηλε
θύζε ησλ Σηηάλσλ θαη ηε ζετθή θύζε ηνπ Γηνλπζίνπ Εαγξέσο. Οη δύν θύζεηο
βξίζθνληαη ζε δηαξθή αληαγσληζκό. Ζ ζετθή θύζε πξνζπαζεί λα επηθξαηήζεη
κε ηνλ έιεγρν ησλ επηζπκηώλ ηνπ ζώκαηνο θαη κε ηειεηνπξγηθνύο θαζαξκνύο.
ύκθσλα κε ηνπο Οξθηθνύο, ην ζώκα είλαη ε θπιαθή, όπνπ βξίζθεηαη
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πξνζσξηλά θιεηζκέλε ε ςπρή. Ο Πιάησλ αλαθέξεη όηη νη Οξθηθνί νλόκαδαλ ην
ζώκα «ζήκα (ηάθν)» ηεο ςπρήο. Αλ ε δσή πάλσ ζηε γε δελ είλαη δίθαηε, ε ςπρή
πξέπεη λα μαλαθπιαθηζηεί ζε άιιν ζώκα, κέρξη ηνλ πιήξε εμαγληζκό ηεο
(κεηελζάξθσζε). Με ηηο ηδέεο απηέο ζπκθσλνύζαλ θαη άιιεο δηδαζθαιίεο
κπζηηθηζηηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ησλ Ππζαγνξείσλ (Rappe 2005, 457-459).
6

Οη καζεηέο ηνπ Ππζαγόξα δηαθξίλνληαλ ζηνπο «καζεκαηηθνύο» θαη ζηνπο
«αθνπζκαηηθνύο» ή «πνιηηηθνύο». Οη πξώηνη είραλ άκεζε πξόζβαζε ζηηο
δηδαζθαιίεο ηνπ Ππζαγόξα, ελώ νη δεύηεξνη απιά ηνλ άθνπγαλ λα κηιάεη, ρσξίο
λα ηνλ βιέπνπλ ή λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ.
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Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή: Θεσξία θαη Πξάμε
Τόκνο πξνο Τηκήλ ηνπ Αιθηβηάδε Δεξβηηζηώηε, ζει. 212 - 232

ΑΓΡΟΓΑΟΠΟΝΙΑ – ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ
ηαμαηία Ναζιάκος και Μισαήλ Βπασνάκηρ

Πεπίλητη
Η Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα βηψλεη πνιχ έληνλα κία πξσηνθαλή, αθφκα θαη γηα ηα
παγθφζκηα δεδνκέλα, νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είλαη ηδηαίηεξε γηα αλαπηπγκέλε ρψξα. Η
θξίζε απηή θαίλεηαη λα έρεη ηε βάζε ηεο ζηε ιάζνο αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηδηαίηεξα
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, θαζψο ζηεξίρηεθε ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ησλ άπισλ,
κηθξνχ ζρεηηθά επελδπηηθνχ νξίδνληα ππεξεζηψλ, ρσξίο λα αμηνπνηήζεη ην εγρψξην
πξσηνγελέο πξντφλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηζηνξηθά ζηήξηδαλ ηελ νηθνλνκία ηεο.
Μεηαμχ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ ε Γεσξγία θαη ε Γαζνπνλία απνηεινχλ ηε ζηαζεξή,
αλ θαη παξαγλσξηζκέλε, βάζε αλάπηπμεο. Η παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα νθέιε
(πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά) πνπ απηή επηθέξεη, ηε ζέζε ηεο
Αγξνδαζνπνλίαο ζε παγθφζκην θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, εθζέηεη ηελ θαηάζηαζε ηεο
παξαδνζηαθήο Αγξνδαζνπνλίαο ζηε ρψξα καο, πεξηγξάθεη ηελ θαηλνηφκν δηάζηαζε
ηεο ζχγρξνλεο Αγξνδαζνπνλίαο, παξνπζηάδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο
ζχγρξνλεο Αγξνδαζνπνλίαο θαη θαηαιήγεη κε ηηο πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο
ζχγρξνλεο Αγξνδαζνπνλίαο σο αλαπηπμηαθήο ηδέαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε
ηεο Διιάδαο.
Λέξειρ κλειδιά: Οηθνλνκηθή θξίζε, νηθνλνκηθή αλάθακςε, πξσηνγελήο ηνκέαο,
Διιάδα
Διζαγυγή
Η Αγξνδαζνπνλία απνηειεί κία πξφηαζε ζπλδπαζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ εδαθνπνλνθψλ πφξσλ, δει. ηεο
Γεσξγίαο, ηεο Γαζνπνλίαο θαη ηεο (εθηαηηθήο) Κηελνηξνθίαο. Έλαο ηερληθφο θαη
εμεηδηθεπκέλνο νξηζκφο ηεο Αγξνδαζνπνλίαο είλαη απηφο ηνπ Sommariba (1992),
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν Αγξνδαζνπνλία είλαη ν πνιιαπιφο ζπλδπαζκφο αγξνηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηξεηο απαηηήζεηο:
(i) Υπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν βηνινγηθψο αιιειεπηδξψληα είδε (π.ρ. θαιιηέξγεηα
γεσξγηθνχ είδνπο κε δαζηθφ μπιψδεο, ή αγξνηηθά δψα θαη δαζηθφ μπιψδεο),
(ii) Τνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα είδε είλαη μπιψδεο πνιπεηέο (ζάκλνο ή δέλδξν),
(iii) Τνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα είδε ζπζηήλεη θαη δηαρεηξίδεηαη σο εηήζηα ή πνιπεηή
αγξνηηθή θαιιηέξγεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ή
δέλδξσλ γηα θπιινζαλφ).
Σχκθσλα κε ηνλ Nair (1993), ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ Αγξνδαζηθψλ Σπζηεκάησλ
(ΑΣ) κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ηαπηφηεηα ησλ
ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ή ε ρσξνρξνληθή ηνπο δηεπζέηεζε (νξηδφληηα, θάζεηε θαη
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πξφζθαηξε ή κφληκε δηεπζέηεζε), ιεηηνπξγηθή ζπλεηζθνξά (ηξνθή, αλεκνζξαχζηεο),
πεξηβαιινληηθό
ξόιν
(ζηαζεξφηεηα
εδάθνπο,
βηνπνηθηιφηεηα)
θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθή θύζε (δηαρείξηζε ρακειψλ ή πςειψλ εηζξνψλ, επηρεηξεκαηηθνί
ζηφρνη). Άιιεο θαηαηάμεηο είλαη κνλνδηάζηαηεο, ζηεξίδνληαη δειαδή ζε κνλαδηαία
θξηηήξηα, φπσο ε δνκηθή θαηάηαμε ησλ έμη θαηεγνξηψλ ηνπ Torquebiau (2000), δει.
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θάησ απφ ηελ θνκνζηέγε ησλ δέλδξσλ, δάζε κε δηάθελα
γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, γξακκηθέο δηαηάμεηο, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα κε
αγξνηηθά δψα, δηαδνρηθά ζπζηήκαηα, θαη κηθξφηεξεο θιίκαθαο Αγξνδαζηθέο ηερληθέο
(φπσο ζεξνηξνθία). Σηεξηδφκελνο ζηα πξναλαθεξφκελα ηέζζεξα θξηηήξηα ηνπ Nair
(1993), ν Sinclair (2004) νκαδνπνηεί ηηο Αγξνδαζηθέο ηερληθέο σο δαζνγεσγξηθέο
(δέλδξα θαη αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο), δαζνιηβαδηθέο (δέλδξα, αγξνηηθά δψα, θαη
βνζθφηνπνη), δέλδξα θαη δώα απνπζία βνζθνηόπνπ (φπσο ζπλδπαζκνί δέλδξσλ
κνπξηάο θαη κεηαμνζθσιήθσλ), θπηείεο δαζηθώλ ζπγθνκηδόκελσλ δέλδξσλ θαη
πνιπεπίπεδα ζπζηήκαηα (φπσο θπηείεο ζπγθνκηδφκελνπ θαθάνπ κε ελδηάκεζε
θαιιηέξγεηα ηζαγηνχ), θαη δαζηθνί θήπνη (φπσο νη αζηηθνί πνιπκνξθηθνί βνηαληθνί
θήπνη).
Η παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα νθέιε (πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά) πνπ απηή επηθέξεη,
ηε ζέζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο ζε παγθφζκην θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, εθζέηεη ηελ
θαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο Αγξνδαζνπνλίαο ζηε ρψξα καο, πεξηγξάθεη ηελ
θαηλνηφκν δηάζηαζε ηεο ζχγρξνλεο Αγξνδαζνπνλίαο, παξνπζηάδεη ην ζεζκηθφ
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζχγρξνλεο Αγξνδαζνπνλίαο θαη θαηαιήγεη κε ηηο πξννπηηθέο
εθαξκνγήο ηεο ζχγρξνλεο Αγξνδαζνπνλίαο σο αλαπηπμηαθήο ηδέαο γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Διιάδαο.

Δηθφλα 1. Γεληθφ ζρήκα ησλ ζπλδπαζκψλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ/αγξνηηθψλ
δψσλ/δέλδξσλ ζηελ Αγξνδαζνπνλία (McAdam et al 2009)
Οθέλη πος παπάγονηαι από ηα Αγποδαζικά ςζηήμαηα
Οη πνηθίινη απηνί ζπλδπαζκνί ΑΣ, πνπ απαληψληαη ζε φια ζρεδφλ ηα ζεκεία ηεο γεο,
θαηέρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ (πνπ απνηειεί ηελ νπζία ηεο Αγξνδαζνπνλίαο
θαηά P.K.R. Nair): ε απφ πξφζεζε αλάπηπμε, ή δηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ δέλδξσλ κε
ζπγθνκηδφκελεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ή/θαη αγξνηηθά δψα ζηελ ίδηα κνλάδα γεο, ζε
ηέηνην ζπλδπαζκφ ψζηε λα παξάγνληαη ζπγθεθξηκέλα νθέιε (Δηθφλα 1). Τν World
Agroforestry Centre δίλεη έκθαζε ζηα ηξηπιά νθέιε πνπ έλα ΑΣ παξέρεη
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πξνζδηνξίδνληαο ηελ Αγξνδαζνπνλία σο “έλα δπλακηθό, νηθνινγηθά ζηεξηδόκελν,
ζύζηεκα δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ πνπ, κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ησλ δέλδξσλ ζηηο
αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη ζην αγξνηηθό ηνπίν, δηαθνξνπνηεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ
παξαγσγή πςειώλ κοινωνικών, οικονομικών θαη περιβαλλοντικών σθειεηώλ γηα
ηνπο ρξήζηεο γεο όισλ ησλ επηπέδσλ” (ICRAF 2006 φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο
Roshetko et al 2006 ζει. 1).
Περιβαλλοντικά οφέλη
Σχκθσλα κε ηνπο Palma et al (2007) θαη Shibu (2009) ηα πνηθίια πεξηβαιινληηθά
νθέιε πεξηιακβάλνπλ
 ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηεο δηάβξσζεο ηνπ
εδάθνπο, πνπ ζπληεινχλ πεξαηηέξσ ζηελ απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηνπ πδαηηθνχ
ηζνδπγίνπ θαη ζηε κείσζε ηεο απψιεηαο ηνπ εδάθνπο, ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη
ησλ ζξεπηηθψλ ηνπ ζπζηαηηθψλ (Verbist et al 2010),
 ηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εδάθνπο, απμάλνληαο έηζη ηε
γνληκφηεηα θαη ην νξγαληθφ ηνπ πεξηερφκελν (Tittonell et al 2010),
 ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο ζε επίπεδα πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο θαιιηεξγνχκελνπο αγξνχο, ιφγσ ηεο
ζπζζψξεπζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ηεο εθηελνχο ξηδφζθαηξαο ησλ δέλδξσλ
(Agus et al 1997),
 ηε ξχζκηζε κηθξφηεξσλ (θαη έηζη ηαρχηεξσλ) θχθισλ ησλ ζξεπηηθψλ, θαη ελφο
απνηειεζκαηηθφηεξνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ζπληειψληαο έηζη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ζξεπηηθψλ θαη ηνπ λεξνχ (Quinkenstein et al
2009),
 ηνλ έιεγρν ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ή ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ ηνμηθψλ.
Δπηπξφζζεηα, ε αιθαιηθφηεηα θαη αιαηφηεηα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά,
ελψ ηα δέλδξα εμππεξεηνχλ σο θνξείο απνθαηάζηαζεο ζε βαξέα, κνιπζκέλα,
απνπιπκέλα θαη ππνβαζκηζκέλα εδάθε (Le Houérou 1990),
 ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ
πνιπεπίπεδε θπιιηθή βηνκάδα, ζε ζρέζε κε ηνπο θαιιηεξγνχκελνπο αγξνχο. Η
απνηειεζκαηηθφηεηα απηή απμάλεη κε ην χςνο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ
δέλδξσλ, θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ θχιισλ (Abraha & Savage 2010),
 ηε δεκηνπξγία θπζηθψλ ηεηρψλ πξνζηαζίαο ζηελ επέθηαζε ησλ πξνζβνιψλ ησλ
βιαβεξψλ εληφκσλ θαη ησλ άιισλ παζνγελψλ παξαγφλησλ θαη αηηηψλ (Stamps et
al 2009),
 ηε ξχζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. Η ζθίαζε ησλ δέλδξσλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε
ηεο γεσξγηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ, κε ηε κείσζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ δψσλ θαη θπηψλ
(Albrecht & Kandji 2003),
 ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ αδψηνπ ιφγσ αδσηνδέζκεπζεο απφ ηα δέλδξα θαη ηνπο
ζάκλνπο (Herzog et al 2006),
 ηελ αχμεζε ησλ ζξεπηηθψλ (κεηαιιηθψλ) ζηνηρείσλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηα
βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ απνπιπκέλνπ κεηξηθνχ πιηθνχ (Tuomisto et al 2012),
 ηελ απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ δέλδξσλ, ζπληειψληαο ζηελ
αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο (Paudel et al 2011), θαη
 ην ζπγρξνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ζξεπηηθά ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαη
απειεπζέξσζε ησλ ζξεπηηθψλ ιφγσ απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ
(Tian et al 1992).
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Κοινωνικά οφέλη
Τα θνηλσληθά νθέιε ζπλδένληαη κε πνηθηιία αλαπηπμηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνζθέξνπλ ηα ΑΣ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη δηαζχλδεζε (De Baets et al 2007),
ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε πνιηηηζηηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε ιατθή παξάδνζε θαη
θνπιηνχξα, ζξεζθεία αηζζεηηθή αμία. Τα ΑΣ












ππνζηεξίδνπλ πνηθηιία πφξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, νδεγψληαο έηζη ζε
ζηαζεξφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη θαη‟
επέθηαζε ζε ζηαζεξφηεξεο αγξνηηθέο θνηλσλίεο (Horlings & Marsden 2011),
παξαθηλνχλ ηνπο αγξφηεο λα πηνζεηήζνπλ αεηθνξηθέο πξαθηηθέο ρξήζεσλ γεο θαη
έηζη δηαζθαιίδνπλ ηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. Bucagu et al
2012),
δηαζθαιίδνπλ ηε δηαβίσζε ησλ αγξνηψλ ζε φξνπο πγείαο, ππνδνκψλ,
ελαιιαθηηθψλ πεγψλ δηαηξνθήο, θαη κεηξηαζκνχ ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ (π.ρ. Rahman et al 2012),
βειηηψλνπλ ην δπλακηθφ δεκηνπξγίαο λέσλ απαζρνιήζεσλ θαη εξγαζηψλ
(Gruenewald et al 2007),
βειηηψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε ζρεηηθά κε ηηο γεσξγηθέο θαη δαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(De Baets et al 2007),
δεκηνπξγνχλ πγηή πεξηβάιινληα γηα ηα δψα θαη ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνπο εδαθηθνχο θαη πδαηηθνχο πφξνπο θαη ηνλ αέξα (Doran & Safley 1997),
βειηηψλνπλ ην ηνπίν θαη έηζη απμάλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ αμία θαη ην δπλακηθφ
ηνπ αλαςπρήο (Franco et al 2003), θαη
θαζψο ζπληεξνχληαη θαη δηαηεξνχληαη ηα παξαδνζηαθά ΑΣ, ε πνιηηηζηηθή αμία
ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ απμάλεη (π.ρ. Parra et al 2012).

Οικονομικά οφέλη
Γηα αηψλεο, νη αγξφηεο εγθαζηζηνχζαλ, αλέπηπζζαλ θαη δηαρεηξίδνληαλ ΑΣ κε ηε
θχηεπζε δέλδξσλ ζηηο γεσξγηθέο ηνπο θαιιηέξγεηεο θαη βνζθφηνπνπο. Αλ θαη ζηελ
πξσηνγελή ηεο κνξθή ε Αγξνδαζνπνλία πηνζεηνχληαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ησλ λνηθνθπξηψλ, ζχληνκα αλαπηχρζεθε ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πνηθίισλ
πξντφλησλ (θαη ππνπξντφλησλ) πνπ παξάγνληαλ, φπσο μπιεία, θαπζφμπια, βαιαλίδηα
θαη άιινη θαξπνί θαη ζπφξνη δέλδξσλ, ξεηίλε, θαξκαθεπηηθά ζηνηρεία, βνζθήζηκε
χιε, καγεηξηθά ζηνηρεία (κπαραξηθά), ιαραληθά, θαη άιια. Η νηθνλνκηθή απηή
δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί εηζφδεκα κέζσ ησλ πσιήζεσλ ζηηο αγξνηηθέο αγνξέο. Η
χθεζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά μχινπ πςειήο πνηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο καδηθέο απνςηιψζεηο δαζψλ,
δεκηνχξγεζαλ επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο ζηνπο αγξφηεο θαη ηνπο ψζεζαλ λα
πηνζεηήζνπλ, εληαηηθνπνηήζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηα ΑΣ ηνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο
(Roshetko et al 2006). Τέηνηεο δηαδηθαζίεο έρνπλ ηεθκεξησζεί ζηηο δεθαεηίεο ηνπ „80
θαη „90 ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θπξίσο ηεο λφηηαο Άπσ Αλαηνιήο, φπσο ην
Bangladesh (Byron 1984), ηε Sri Lanka (Gunasena 1999), ηηο Philippines θαη ηελ
Kenya (Place et al 2002) θαη ηελ Indonesia (de Foresta & Michon 2000). Καη‟
επέθηαζε, νη πνηθίιεο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνληαλ κε ηα
θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε επαλα-αλαθαιχθζεθαλ θαη ζηηο ππφινηπεο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σηελ Δπξψπε, ε έκθαζε πηα δίλεηαη φρη φλν ζηελ εγθαηάζηαζε
λέσλ ΑΣ, αιιά θαη ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ παιηψλ θαη παξαδνζηαθψλ
(Σηδεξνπνχινπ 2011).
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Ο Streed (1999) δηαθξίλεη ηα ρξεκαηηθά νθέιε πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο αγξφηεο ζηε
κνξθή επηπξφζζεησλ ρξεκαηηθψλ πξνζφδσλ (revenues) απφ ηε γε. Οη πξφζνδνη
απηέο πεξηιακβάλνπλ εκπνξεχζηκν μχιν, εκπνξεχζηκα πξντφληα (φπσο ηξφθηκα,
θαξκαθεπηηθά ζηνηρεία, ξεηίλε), ρξεκαηηθέο επηδνηήζεηο ή πιεξσκέο απφ θξαηηθά
πξνγξάκκαηα (φπσο ηα US Conservation Reserve Programmes), θαη απμεκέλεο
γεσξγηθέο παξαγσγέο ζε γεηηνληθνχο αγξνχο. Σε ζπλάθεηα κε ηέηνηεο ζεσξήζεηο φπσο
απηή ηνπ Strid, ε παγθφζκηα αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ θέξδνπο ηεο
Αγξνδαζνπνλίαο αληαλαθιάηαη ζην Agriculture Investment Sourcebook ηεο World
Bank1. Δηδηθφηεξα, ε Αγξνδαζνπνλία πεξηιακβάλεηαη ζην Sourcebook ππφ ηνλ ηίηιν
Investments in Sustainable Natural Resource Management for Agriculture2 (Module
5). Σχκθσλα κε ηε World Bank:
“Οη επελδύζεηο ζηελ Αγξνδαζνπνλία παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
Δηαρείξηζε ησλ Φπζηθώλ Πόξσλ (NRM)3 θαη ηηο αγξνηηθέο αλάγθεο κέζσ ηεο
παξαγσγήο ησλ δέλδξσλ πνπ ζπληειείηαη είηε εληόο είηε εθηόο ηνπ αγξνηηθνύ ηεκαρίνπ
(on-farm θαη off-farm). Οη επελδύζεηο ζηελ Αγξνδαζνπνλία απνηεινύλ έλαλ επελδπηηθό
ρώξν εδώ θαη πνιιά ρξόληα, θαη ζπρλά ζπλδπάδνληαη κε άιιεο αλαπηπμηαθέο αγξνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο. Γεληθά νη επελδύζεηο ζηελ Αγξνδαζνπνλία ζηνρεύνπλ είηε ζηε
δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ εδάθνπο ή ησλ
δαζώλ είηε ζηε κείσζε ηεο θηώρεηαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηώλ εηζνδήκαηνο”.
Πάλησο, επηζεκαίλνληαη δηάθνξα εκπφδηα: “πςειά επηηόθηα, αζαθέο ζεζκηθό πιαίζην,
πεξηνξηζκέλα πιαίζηα άζθεζεο πνιηηηθήο, θησρά αλαπηπγκέλεο αγνξέο, θαη αλεπαξθήο
έξεπλα θαη εθαξκνγέο”. Όια απηά ηα εκπφδηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη επηηπρψο
θαηά ην ζρεδηαζκφ επέιηθησλ πξνγξακκάησλ.
Παγκόζμια αποδοσή ηηρ Αγποδαζοπονίαρ
Η πνιχ κεγάιε πνηθηιία νηθνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη
ζπζρεηηζκψλ θαη ν πνιχπηπρνο ραξαθηήξαο ηεο Αγξνδαζνπνλίαο έρνπλ νδεγήζεη ζε
παγθφζκηα απνδνρή, θαη επέθηαζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλνδψλ
ηερλνινγηψλ. Ωζηφζν, δεδνκέλεο ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ
ππνβάζξνπ ηεο Αγξνδαζνπνλίαο, ε αθξηβήο εθηίκεζε ηεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο απφ
ηα Αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα είλαη έλα κάιινλ πνιχπινθν έξγν. Σρεηηθή εθηίκεζε ηεο
παγθφζκηαο θαηαλνκήο θαη έθηαζεο ησλ Αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ
IAASTD4 (2008). Δθηηκάηαη φηη ζηελ Ιλδία αζθείηαη Αγξνδαζνπνλία ζε 7,4 εθαη.
εθηάξηα (Zomer et al 2007). Σηελ Ιλδνλεζία 2,8 εθαη. εθηάξηα είλαη αθηεξσκέλα ζηελ
εθκεηάιιεπζε θανπηζνχθ απφ ηξνπηθή Αγξνδαζνπνλία (Wibawa et al 2006), ζην
Νίγεξα 5-6 εθαη. εθηάξηα γεο έρνπλ απνδνζεί ζε Αγξνδαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο
(Zomer et al 2009), θαη ζην Μάιη ζρεδφλ ην 90% ηεο γεσξγηθήο γεο είλαη αθηεξσκέλν
ζηελ Αγξνδαζνπνλία (Boffa 1999). Αλάινγα κε ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ
νηθνλνκηθή απφδνζε, νη εθηηκήζεηο θάιπςεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ
ζεσξνχληαη πην αθξηβείο. Έηζη, νη νηθηαθνί θήπνη (homegardens) ζηε λφηηα θαη
λνηηναλαηνιηθή Αζία αλαπηχζζνληαη ζε κηα έθηαζε 8,0 εθαη. εθηαξίσλ (Kumar
2006), θαη ζε φιν ηνλ θφζκν ε Αγξνδαζνπνλία θαθάνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 7,8
εθαη. εθηαξίσλ (Zomer et al 2009). Σηελ θεληξηθή Ακεξηθή 9,2 εθαη. εθηάξηα είλαη
δαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα, θαη ζε 0,77 εθαη. εθηάξηα αζθείηαη Αγξνδαζνπνλία θαθέ
(Beer et al 2000). Σηηο ΗΠΑ, νη Nair and Nair (2003) εθηίκεζαλ φηη νη θαιιηέξγεηεο
ζε ζεηξά (alley-cropping), ηα δαζνιηβαδηθά, νη πξνζηαηεπηηθνί αλεκνθξάθηεο θαη νη
παξφρζηεο «νπδέηεξεο δψλεο» (buffer zones) θαιχπηνπλ 235,2 εθαη. εθηάξηα
γεσξγηθήο γεο. Σηελ Δπξψπε, ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα, φπσο ηα δαζνιηβαδηθά
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dehesas ζηελ Ιζπαλία θαη ηα montados ζηελ Πνξηνγαιία θαηαιακβάλνπλ έσο 6 εθαη.
εθηάξηα (Gaspar et al 2007), ελψ εθηηκάηαη φηη 65,2 εθαη. εθηάξηα ησλ επξσπατθψλ
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαιχπηνληαη απφ Αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα (Reisner et al 2007).
Σπλνιηθά, νη Nair et al (2009) εθηηκνχλ φηη 823 εθαη. εθηαξίσλ ηεο παγθφζκηαο
γεσξγηθήο γεο επηδέρεηαη ζπζηεκαηηθέο πξαθηηθέο Αγξνδαζνπνλίαο, απφ ηα νπνία ηα
516 εθαη. εθηάξηα είλαη δαζνιηβαδηθά. Με ηελ πξνζζήθε έσο θαη 200 εθαη. εθηαξίσλ
δαζψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη σο Αγξνδαζηθά, ε παγθφζκηα έθηαζε εθαξκνγήο ηεο
Αγξνδαζνπνλίαο θηάλεη ηα 1023 εθαη. εθηάξηα. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα αξηζκεηηθά
απηά ζηνηρεία πξνέθπςαλ κε ηελ παξαδνρή φηη ην 20% ηεο παγθφζκηαο γεσξγηθήο γεο
(αξφζηκεο θαη κφληκεο θαιιηέξγεηεο), ην 15% ησλ βνζθνηφπσλ, θαη ην 5% ησλ δαζψλ
πθίζηαληαη θάπνην είδνο Αγξνζαδνπνληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Dixon (1995)
ππνινγίδεη φηη 585-1215 εθαη. εθηάξηα γεο είλαη ηερληθψο θαηάιιεια γηα θάπνηα
κνξθή Αγξνδαζνπνλίαο ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν.
Σπζηεκαηηθφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, νη Zomer et al (2009), ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ θάιπςε ησλ δέλδξσλ, δείθηεο μεξαζίαο θαη ηελ αλζξψπηλε πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 1012 εθαη.
εθηάξηα γεσξγηθήο γεο κε θάιπςε δέληξσλ πάλσ απφ 10% πνπ είλαη αθηεξσκέλα
ζηελ Αγξνδαζνπνλία ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Γεσξγηθή γε κε θάιπςε δέλδξσλ > 10% κέρξη > 30% (ζε Ha θαη % ηνπ
ζπλφινπ ηεο γεσξγηθήο γεο) (πξνζαξκνγή απφ Zomer et al (2009))
Κάλςτη δένδπυν
>10%
Πεπιοσή

Ha

Γευπγική

>20%

γη > 0%

>30%

%

Ha

%

Ha

%

Ha

Βφξεηα Ακεξηθή

80.063.200

39

52.874.500

26

34.619.400

17

207.335.200

Κεληξηθή Ακεξηθή

26.505.700

98

21.773.100

81

14.016.500

52

26.950.300

315.999.100

81

172.643.100

44

88.771.400

23

388.896.300

Δςπώπη

91.412.200

40

52.943.800

23

35.465.400

15

230.106.200

Βφξεηα θαη Γπηηθή Αθξηθή

10.529.800

9

5.859.800

5

3.895.600

3

113.884.200

187.554.300

47

97.433.300

25

59.583.400

15

396.497.200

Βφξεηα θαη Κεληξηθή Αζία

65.700.800

27

29.956.300

12

16.094.600

7

247.369.800

Νφηηα Αζία

38.905.600

21

16.146.300

9

971.600

5

182.892.600

134.688.800

82

105.947.100

64

82.657.700

50

165.254.800

Αλαηνιηθή Αζία

41.727.300

23

27.346.600

15

18.811.200

10

180.044.300

Ωθεαλία

19.046.600

24

12.848.700

16

10.820.200

14

7.9087.500

1.012.133.400

46

595.772.600

27

374.451.400

17

2.218.318.400

Νφηηα Ακεξηθή

Υπνζαράξηα Αθξηθή

Ννηηναλαηνιηθή Αζία

Παγκόζμιο ζύνολο

Η Αγποδαζοπονία ζηην Δςπώπη
Αλ θαη είλαη κφλν ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φηαλ ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) αξρίζεη
λα δίλεη έκθαζε θαη λα επελδχεη πάλσ ζην κεγάιν εχξνο νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ Αγξνδαζνπνλία, ε εθαξκνγή ησλ ΑΣ έρεη κάιινλ ζπκπεξηιεθζεί κε θησρφ
ηξφπν ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε γεσξγηθή αλάπηπμε. Απηφ είλαη
ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Αηιαληηθνχ, φπνπ ε θαηαλνκή ησλ πην
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παξαγσγηθψλ εδαθψλ ππέξ ηεο θαζαξήο Γεσξγία είλαη θαλφλαο (Rigueiro-Rodríguez
et al 2009). Η ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ησλ Αγξνδαζηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ Δπξψπε
κπνξεί λα είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη γηα
άιιεο εχθξαηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, φπσο π.ρ. γηα ηηο ΗΠΑ (Alavalapati et al
2004). Τα Δπξσπατθά ΑΣ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηνπο παξαθάησ έμη (6) ηχπνπο
(Mosquera-Losada et al 2009):
(1) Γαζνγεσξγηθά Σπζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα θαιιηεξγνχκελα δέλδξα ζε αξαηφ
θπηεπηηθφ ζχλδεζκν πνπ αθήλνπλ ειεχζεξν ρψξν γηα εηήζηεο (θαιακπφθη,
ζηηάξη, βξψκε, ειίαλζν, θ.ιπ.) ή πνιπεηείο (φπσο ηα ελεξγεηαθά θπηά)
ελδηάκεζεο θαιιηέξγεηεο (Eichhorn et al 2006). Τα ζπζηήκαηα απηά
πεξηιακβάλνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε δελδξνζηνηρίεο (alley-cropping), θαηά
κεκνλσκέλα δέλδξα θαη δψλεο απφ θπηνθξάθηεο, ή άιιεο δαζηθέο δψλεο
δέλδξσλ γηα ζθίαζε ή δέλδξσλ ζε γξακκηθή δηάηαμε. Τα δαζνγεσξγηθά
ζπζηήκαηα είλαη παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα πνπ απαληψληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε
κε ηηο δελδξνζηνηρίεο θαη ηα δέλδξα ζε γξακκηθή δηάηαμε λα απαληψληαη
θπξίσο ζηελ Κ. θαη Β. Δπξψπε, θαη ηα ζπζηήκαηα κε δηάζπαξηα δέλδξα ζην
Μεζνγεηαθφ λφην. Οη δαζνγεσξγηθέο πξαθηηθέο είλαη πνιχ παιηέο, θηάλνληαο
ζην κέγηζηφ ηνπο ζην 18ν αηψλα θαη κεηά βαζκηαία κεηψλνληαλ. Ο Herzog
(2000) εθηίκεζε φηη κέρξη ην 1969 ην 40-80% ησλ Δπξσπατθψλ θπηνθξαθηψλ
είραλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε γεσξγηθή γε.
(2) Πνιιαπιή θαιιηέξγεηα δαζψλ. Πεξηιακβάλεη δαζσκέλεο εθηάζεηο πνπ
δηαρεηξίδνληαλ ζηε βάζε ηεο Γαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Σηα ζπζηήκαηα
απηά, εθηφο απφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, άιιεο θαξπψζεηο (δεπηεξνγελείο)
κπαίλνπλ ζην επίθεληξν νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζε. Τα πξντφληα απφ ηελ
θαιιηέξγεηα δαζψλ κπνξεί λα θηάζνπλ ην 27% ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δαζηθψλ πξντφλησλ ζηελ ΔΔ-27. Μαληηάξηα (π.ρ. ηξνχθεο), δηαθνζκεηηθφ
θχιισκα, θαξπνί, κέιη, ή θπηά γηα θαξκαθεπηηθή, δηαθνζκεηηθή ή καγεηξηθή
ρξήζε)5. Τα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο είλαη (a) ε θπξηαξρία
ησλ πξνζσπηθψλ ρξήζεσλ, θαη (b) ε αλεμέιεγθηε ζπγθνκηδή απηψλ ησλ
πξντφλησλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ
απηψλ θαη ζε κείσζε ηεο δπλεηηθήο ηνπο επηθέξδεηαο (Mosquera-Losada et al
2009).
(3) Υγξνηνπηθέο ξπζκηζηηθέο δψλεο. Τα δέλδξα θαη νη ζάκλνη θπηεχνληαη κεηαμχ
εζσηεξηθψλ πδάηηλσλ ζπγθεληξψζεσλ (ξέκαηα, ιηκλνχιεο, πγξφηνπνη, ιίκλεο)
θαη γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ
(Buckley et al 2012). Σηελ Δπξψπε απαληψληαη σο ππνιείκκαηα
πξνυπαξρφλησλ εθηεηακέλσλ πξνζρσζηγελψλ δαζψλ απφ ηηηέο, ζθιήζξα, θαη
ζθιεξφμπια είδε, φπσο θξάμνη, ιεχθεο, πιαηάληα, δξπο, θιπ. Τέηνηεο μπιψδεηο
δψλεο παξέρνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά νθέιε. Δπηπξφζζεηα
ηξνπνπνηνχλ θαη βειηηψλνπλ ην ηνπίν, κπνξεί λα παξάμνπλ μχιν πςειήο
πνηφηεηαο θαη αμίαο, θαη επίζεο ην θχιισκά ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
βνζθήζηκε χιε γηα ηα αγξνηηθά δψα. Σηηο θπηνθνηλσλίεο ηνπο ζπκκεηέρνπλ
καληηάξηα θαη θαξκαθεπηηθά θπηά γηα επηπιένλ νηθνλνκηθή πξφζνδν.
(4) Βειηησκέλνη ρέξζνη αγξνί. Σεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κπνξνχλ λα
δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ μπισδψλ ςπραλζψλ (ζάκλνη), φπσο
Ulex sp., Cytisus sp. θαη Genista sp., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο
αγξαλάπαπζεο ζηελ αιιαγή θαιιηεξγεηψλ (π.ρ. Langyintuo & Dogbe 2005).
Με ηε θχηεπζε ςπραλζψλ ην έδαθνο εκπινπηίδεηαη απφ θπζηθά ιηπάζκαηα
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(άδσην). Μεηά απφ έλαλ πεξίηξνπν ρξφλν 10-20 εηψλ ην νξγαληθφ πιηθφ
ζπιιέγεηαη θαη ζπλήζσο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δσνηξνθή (ζπκππθλψκαηα) γηα
λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θηελνηξνθίαο. Απηή ήηαλ κία αξθεηά
θνηλή πξαθηηθή ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Δπξψπεο θαηά ην παξειζφλ (π.ρ. ζηε
Galicia ηεο Ιζπαλίαο φπσο αλαθέξνπλ νη Mosquera-Losada et al 2009).
(5) Γέλδξα πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο νπσξνθφξα δέληξα, πνπ
απμάλνπλ ηπραία ή ζπζηεκαηηθά πάλσ απφ φξνθν πνσδψλ (γεσξγηθψλ
θαιιηεξγεηψλ ή ιηβαδηψλ). Σην παξειζφλ ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθά
ζπζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη νη θαξπνί ησλ δέλδξσλ, ην θχιισκά ηνπο, ην μχιν,
θ.ιπ. ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο δψσλ θαη
αλζξψπσλ ή ηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο, ή θαη ηα δχν. Τα είδε δέληξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ θπξίσο Castanea sativa, Fraxinus spp., Betula spp. θαη
Quercus spp. Τέηνηα ζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε ηα Ιβεξηθά δαζνιηβαδηθά
(dehesas ή montados), αιιά έρνπλ ραιαξή δνκή (επξείο θπηεπηηθνχο
ζπλδέζκνπο ή ηπραία θχηεπζε) (Mosquera-Losada et al 2006).
(6) Γαζνιηβαδηθά. Πεξηιακβάλνπλ (α) ππθλά βνζθφκελα δάζε γηα θηελνηξνθηθή
παξαγσγή θαη γηα ζθνπνχο απνςίισζεο, (β) θαηαζηάζεηο ρακειήο ππθλφηεηαο,
δαζσκέλεο ή αλαδαζσκέλεο γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο βνζθήζηκεο χιεο θαη ηεο
δσηθήο παξαγσγήο. Δίλαη ην πην εθηαηηθφ ΑΣ θαζψο 516 M Ha απφ ην ζχλνιν
ησλ 823 M Ha ησλ ΑΣ ηεο γεο (δει. ην 63%) θαηαιακβάλεηαη απφ θάπνην
δαζνιηβαδηθφ ζχζηεκα (Nair et al 2009). Απηφ ην ΑΣ απαληάηαη ζε αξθεηέο
παξαδνζηαθέο δαζνιηβαδηθέο πξαθηηθέο, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο
Δπξψπεο, φπσο ζηελ θεληξηθή επεηξσηηθή Δπξψπε (Diacon - Bolli et al 2012),
ζηελ Αηιαληηθή πεξηνρή (Rozados - Lorenzo et al 2007), ζηε Βφξεηα Δπξψπε
(McAdam et al 2007), ζηελ Παλλνλία (Takács & Frank 2008) θαη ζηε Μεζφγεην
(Pantazopoulos et al 2005). Τν πην ζεκαληηθφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζχζηεκα
ζηελ Δπξψπε είλαη ηα Ιβεξηθά δαζνιηβαδηθά ζχζηεκα dehesas (ζηα ηζπαληθά) ή
montados (ζηα πνξηνγαιηθά). Καη ηα δχν αζξνίδνπλ έσο 6 M Ha (Gaspar et al
2007). Σηελ ηππηθή ηνπ κνξθή έλα δαζνιηβαδηθφ ζχζηεκα είλαη δηψξνθν κε
έλα ζηξψκα ππφξνθνπ πνπ θπξηαξρνχλ σο επί ην πιείζηνλ ρεηκεξηλά
αγξσζηψδε θαη πιαηχθπιιεο πφεο, θαη έλα ζηξψκα δαζηθψλ δέληξσλ αεηζαιψλ
βαιαληδψλ, φπσο αξηάο (Quercus ilex), θειινδξπφο (Q. suber) θαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ απφ θπιινβφισλ δξπψλ, φπσο Q. pyrenaica θαη Q. faginea (Castro
2009). Η ζπκβνιή ησλ δαζνιηβαδηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο
είλαη ζεκαληηθή. Σηελ Πνξηνγαιία, γηα παξάδεηγκα, ν ηνκέαο ησλ δαζηθψλ
πξντφλησλ αληηπξνζψπεπε ην 2,93% ηνπ ΑΔΠ, εθ ησλ νπνίσλ ην 16%
πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαγσγή θειινχ απφ ηα δαζνιηβαδηθά montados (Δζληθά
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2001). Ο θειιφο αληηπξνζσπεχεη ην 26,6% ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο παξαγφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, ην 3,2% πεξίπνπ ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, θαη ππνζηεξίδεη πεξίπνπ ην 10,1%
ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνθνκίαο (WWF 2006).
Η Παπαδοζιακή Αγποδαζοπονία ζηην Δλλάδα
Η Αγξνδαζνπνλία είλαη κηα παξαδνζηαθή αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, κε
ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή αμία (Ispikoudis & Sioliou 2005). Πξψηκεο, πξσηφγνλεο
κνξθέο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ αλαθέξζεθαλ γηα ηε Νενιηζηθή πεξίνδν, φηαλ ππθλά
δάζε δηαλήρζεθαλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο βφζθεζεο, ζρεκαηίδνληαο έηζη ηα πξψηα
δαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα (Grove & Rackham 2001). Τα παξαδνζηαθά ΑΣ ηεο
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Διιάδαο επέζηεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πξσηνπφξσλ ηεο ζχγρξνλεο
Αγξνδαζνπνλίαο. Οη Schultz et al (1987) ηαμηλνκνχλ ηα ΑΣ ζηελ Διιάδα ζε δχν
νκάδεο. Όζα βξίζθνληαη ζε ηδησηηθέο γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη φζα βξίζθνληαη ζε
εδάθε δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θπξίσο θξαηηθψλ. Η πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (δεκεηξηαθψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο) κε κεκνλσκέλα
δέλδξα ή δέληξα ζε ζεηξέο πνπ θπηεχηεθαλ ζηα φξηα ηεο θαιιηέξγεηαο (φπσο
θξάρηεο, ή αλεκνθξάθηεο). Τέηνηνη ζπλδπαζκνί πεξηιακβάλνπλ αξθεηά ζπρλά ηα
δψα, δεδνκέλνπ φηη ε βφζθεζε είλαη κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε
κεηαζπγθνκηδφκελνπο αγξνχο κε πιεζψξα ηζηάκελσλ ζηειερψλ. Έηζη, ε πξψηε
νκάδα πεξηιακβάλεη ηα δαζνγεσξγηθά ή αγξνδαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα, θαη ε
δεχηεξε ηα δαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε βφζθεζε είλαη κηα θνηλή
δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζρεδφλ ζε φια ηα αλνηρηήο ζπγθφκσζεο δάζε ζηελ
Διιάδα. Αιιά αθφκα θαη δάζε θαη ππθλήο ζπγθφκσζεο ππφθεηληαη ζε βφζθεζε, ελψ
ιακβάλεηαη κέξηκλα (απφ ηε Γαζηθή Υπεξεζία) λα κελ κεησζνχλ ε πνηφηεηα θαη ε
παξαγσγή ηνπ μχινπ.
Δθηηκάηαη φηη ηα παξαδνζηαθά αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλνπλ
έθηαζε πεξίπνπ 3 M Ha ή ην 23% ηεο επηθξάηεηαο (Papanastasis et al 2009). Η
Σηδεξνπνχινπ (2011) απέγξαςε 695 παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζηε ΜαθεδνλίαΘξάθε (άλσ ησλ 10 Ha έθαζην), ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 54.620 Ha. Η
Αγξναδαζνπνλία απαληάηαη κε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο
(δαζνιηβαδηθά, αγξνδαζνιηβαδηθά, δαζνγεσξγηθά). Οη Eichhorn et al (2006)
αλαθέξνπλ φηη ηα δαζνγεσξγηθά κε ειηέο εθηείλνληαη ζε 650.000 Ha (ζπγθξηηηθά,
20.000 Ha ζηελ θεληξηθή Ιηαιία, 15.000 ζηελ Ιζπαλία, θαη κφλν 300 ζηε Γαιιία).
Δπηπιένλ ηα δαζνιίβαδα δξπφο θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 1,47 M Ha (2,30 M Ha ζηελ
Ιζπαλία θαη 0,87 M Ha ζηελ Πνξηνγαιία). Η ηππηθή ππθλφηεηα δέλδξσλ πνηθίιεη απφ
10 - 100 δέλδξα/Ha (φζν θαη ζηελ Ιηαιία), ελψ ζε Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία ε
ππθλφηεηα είλαη 10 - 40 δέλδξα/Ha (Eichhorn et al 2006).
Τα πην ζεκαληηθά παξαδνζηαθά ΑΣ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα θπξίαξρα μπιψδε
ηνπ αλσξφθνπ είλαη (Papanastasis et al 2009):
1.

Φπζηθά ζπζηήκαηα θσλνθφξσλ. Δίδε ειάηεο (ζπλήζσο ε πβξηδνγελήο Abies
borissi-regis), πεχθσλ (Pinus halepensis, P. brutia, P. Pinea) θαη θππαξηζζηψλ
(ζπλήζσο Cupressus sempervirens) ζρεκαηίδνπλ δηάθνξα δαζνιηβαδηθά
ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε πνψδε βιάζηεζε ή/θαη αεηζαιείο ζάκλνπο, γηα
ηελ παξαγσγή εθηφο μπιείαο, βνζθήζηκεο χιεο, ξεηίλεο, θαπζφμπισλ, κειηνχ,
θνπθνπλαξηνχ, θαη ζηχισλ δηθηχσλ κεηαθνξάο. Τα ζπζηήκαηα απηά
απαληψληαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε (π.ρ. C.
sempervirens θαη P. brutia) θαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα (θεληξηθή Διιάδα,
νξνζεηξά Πίλδνπ, θ.ιπ.), αλάινγα κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θπξίαξρνπ δέληξνπ
ζην βηνθιίκα.

2.

Φπζηθά ζπζηήκαηα αεηζαιψλ πιαηχθπιισλ. Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα
αεηζαιψλ δξπψλ, φπσο πνπξλαξηνχ (Quercus coccifera) κε αεηζαιείο ζάκλνπο
θαη θξχγαλα (Κξήηε), θαη αξηάο (Q. ilex) κε αεηζαιείο ζάκλνπο (δπηηθή
Διιάδα), πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο κε εθείλε ησλ
θαπζφμπισλ, θάξβνπλνπ θαη θαξπψλ (βαιαληδηψλ).

3.

Φπζηθά ζπζηήκαηα θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ. Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα
θπιινβφισλ δξπψλ (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis, Q. trojana, Q.
pubescens, Q. frainetto, Q. petraea θαη Q. cerris), θαζηαληάο, νμηάο,
ζθελδάκνπ, θαη άιισλ παξφκνησλ Pyrus amygdaliformis θαη Celtis australis ζε

220

ζπλδπαζκφ κε πνψδε βιάζηεζε, αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, θαιιηέξγεηεο παηάηαο
(ζπζηήκαηα νμηάο), θπιινβφισλ ζάκλσλ, θξχγαλσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηππηθά
δαζνιηβαδηθά ή αγξνδαζνιηβαδηθά ζπζηήκαηα. Παξάγνπλ βνζθήζηκε χιε,
μπιεία, δεκεηξηαθά, βειαλίδηα, θάξβνπλν, θαπζφμπια, δσνηξνθέο, θξνχηα θαη
θαξπνχο, κέιη, θαη καληηάξηα. Τα ζπζηήκαηα απηά εθηείλνληαη ζε δηάθνξα
πεξηβάιινληα ζηελ επεηξσηηθή (βφξεην Διιάδα, θεληξηθή Διιάδα, πεξηνρέο ηεο
Ηπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο) θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Q. ithaburensis ssp.
macrolepis).
4.

Καιιηεξγνχκελα ζπζηήκαηα θσλνθφξσλ. Σπζηήκαηα αεηζαινχο θππαξηζζηνχ
(Cupressus sempervirens) κε αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο θαη πνψδε ζε δηάθνξεο
πεδηάδεο ηεο Διιάδαο. Δγθαζίζηαληαη ζπλήζσο γηα παξαγσγή μπιείαο,
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή γηα πξνζηαζία (αλεκνθξάθηεο).

5.

Καιιηεξγνχκελα ζπζηήκαηα αεηζαιψλ πιαηχθπιισλ. Γέληξα ειηάο (Olea
europaea) ή ραξνππηάο (Ceratonia siliqua) ζε ζπλδπαζκφ κε αξνηξαίεο
θαιιηέξγεηεο θαη πνψδε βιάζηεζε ζε αγξνδαζνιηβαδηθά θαη δαζνιηβαδηθά
ζπζηήκαηα γηα παξαγσγή ειηάο, βνζθήζηκεο χιεο, δσνηξνθψλ, δεκεηξηαθψλ,
ζηαθπιηνχ, θαη μχινπ. Δθηείλνληαη ζηελ Κξήηε, Πεινπφλλεζν, λεζηά ηνπ
Αηγαίνπ θαη ηελ επεηξσηηθή ρψξα.

6.

Καιιηεξγνχκελα ζπζηήκαηα θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ. Λεχθεο, θαξπδηέο,
θαζηαληέο, άιια είδε φπσο Prunus amygdalus, P. avium, P. persica, P.
armeniaca, P. domestica, Ficus carica, Robinia pseudoacacia, Morus alba,
Malus communis, Pyrus communis θαη Cydonia oblonga ζε ζπλδπαζκφ κε
αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, πνψδε βιάζηεζε θαη θξχγαλα (ην Ficus carica)
ζπλδπάδνληαη γηα παξαγσγή μπιείαο, ιαραληθψλ, βνζθήζηκεο χιεο,
θαπζφμπισλ, ζηαθπιηψλ θαη δσνηξνθψλ. Δθηείλνληαη ζε φιε ηελ Διιάδα, απφ
ηελ επεηξσηηθή ρψξα ζηα λεζηά θαη απφ ηε βφξεηα ζηε λφηηα Διιάδα.

Η γεληθφηεξε πηψζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε ηζηνξηθνχο
ιφγνπο (Β΄ παγθφζκηνο πφιεκνο, εκθχιηνο πφιεκνο), ε θπγή απφ ηα αγξνηηθά θέληξα
θαη νη κεηαλαζηεχζεηο είηε ζην εμσηεξηθφ είηε πξνο ηα αζηηθά θέληξα, θαζψο θαη ν
εθζπγρξνληζκφο ηεο γεσξγίαο είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ
πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ησλ ΑΣ (Τζνχκαο & Ταζηνχιαο 1986, Kasimis &
Papadopoulos 2001, Papanastasis 2004). Οη Papanastasis et al (2009) αλέθεξαλ
αξθεηέο πεηξακαηηθέο δνθηκέο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ εξεπλεηέο απφ ην 1997 θαη κεηά.
Η πεηξακαηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα ππνδειψλεη ην ηζρπξφ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ
γηα ηελ αλαλέσζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, ή ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ. Ωζηφζν, ε
έιιεηςε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ εκπνδίδνπλ ηνπο αγξφηεο λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά θαη
λα επελδχζνπλ ζηε ζχγρξνλε Αγξνδαζνπνλία (Μαληδαλάο θ.ά. 2005). Πηζηεχεηαη φηη
ην ελδηαθέξνλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε ζα
αλαζεξκάλεη μαλά ηηο επελδχζεηο ζε κία πνιιά ππνζρφκελε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα,
φπσο ε Αγξνδαζνπνλία, ζηελ Διιάδα (Φξεζηίδεο 2005).
Δςπυπαφκή Πολιηική (ΔΔ) και Αγποδαζοπονία
Έσο ην 2005, ε ΔΔ ζεσξνχζε ηηο ρξήζεηο γεο κε απφιπηα δηαθξηηή θαη ζπγθεθξηκέλε
ηαπηφηεηα (McAdam et al 2009). Μηα έθηαζε κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο γεσξγηθή ή
δαζηθή. Τέηνηεο ζεσξήζεηο ελζάξξπλαλ θαη έδηλαλ ψζεζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
δέληξσλ απφ ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο. Οξφζεκν γηα ηελ Δπξσπατθή (ΔΔ)
Αγξνδαζνπνλία απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Silvoarable Agroforestry for
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Europe (SAFE, QLK5-CT-2001-00560), πνπ μεθίλεζε ην 2001, έρνληαο σο θχξηνπο
ζηφρνπο: (α) λα δηαδψζεη ηελ αμία ηεο Αγξνδαζνπνλίαο σο κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα κε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά νθέιε, (β) λα κεηαθέξεη ηα
απνηειέζκαηα απφ επίπεδν δνθηκαζηηθήο επηθάλεηαο ζε απηφ ελφο αγξνθηήκαηνο ή ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο, θαη (γ) λα θαηαζέζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πνιηηηθήο γηα
ηελ εθαξκνγή Αγξνδαζνπνλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε6. Η θεληξηθή ηδέα ήηαλ ε
επξεία πηνζέηεζε ηνπ ζεηηθνχ ξφινπ ησλ δαζηθψλ δέλδξσλ πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ
ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (Dupraz et al 2005). Τν
πξφγξακκα παξήγαγε ηέζζεξηο ζεκαληηθέο πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα λα
ελζσκαησζνχλ ζην ζρέδην Rural Development Regulation (2007-2013) ην νπνίν
δεκνζηεχζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 (Lawson et al 2005). Η πξψηε πξφηαζε νξίδεη ηελ
Αγξνδαζηθή γε σο έλα είδνο γεσξγηθήο γεο, θαη ην Αγξνδαζηθφ θηήκα απηφ πνπ
ελζσκαηψλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ
θηήκαηνο είλαη ζε θαιιηέξγεηα ή βνζθφηνπν, θαη ε ππθλφηεηα ησλ δέλδξσλ
(δηακέηξνπ >15 cm ζηα 1,3 m χςνο) είλαη <200/Ha, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δέληξσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα φξηα ηνπ θηήκαηνο. Τα θπζηθά αλνηθηά δαζψδε
θηήκαηα ζεσξνχληαη δαζνιηβαδηθά, εθηφο εάλ ε ππθλφηεηα δέλδξσλ (δηακέηξνπ >15
cm ζηα 1,3 m χςνο) είλαη >200/Ha, ή ε θάιπςε ηνπ βνζθφηνπνπ είλαη <50%. Η
δεχηεξε πξφηαζε αλαθέξεη φηη ε ζπλνιηθή αγξνδαζηθή έθηαζε (αθφκε θαη αλ
δηάζπαξηα δέλδξα θαη ζάκλνη αλαπηχζζνληαη ζε γεσξγηθή γε), πξέπεη λα είλαη
επηιέμηκε γηα επηδφηεζε απφ ην θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο (Single Payment
Scheme7). Η δηεχξπλζε ησλ επηδνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα πεξηιακβάλεη
φρη κφλν ηελ εγθαηάζηαζε, αιιά θαη ηε ζπληήξεζε ησλ λέσλ ΑΣ θαη ηε βειηίσζε
ησλ ππαξρφλησλ, πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηξίηε πξφηαζε. Η ηειεπηαία πξφηαζε
ζρεηίδεηαη κε ηα πηζαλά νθέιε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ΑΣ ζην EU Action
Plan of Sustainable Forest Management. Τέινο, φιεο απηέο νη πξνηάζεηο ειήθζεζαλ
ππφςε ζηνλ Καλνληζκφ 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην
European Agricultural Fund for Rural Development ηεο 20εο Σεπηεκβξίνπ 2005.
Γηαηππψζεθε ζαθψο φηη ην επξσπατθφ πεξηβάιινλ θαη ε χπαηζξνο ζα βειηησζνχλ κε
κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθνξηθή ρξήζε ηεο δαζηθήο γεο κέζσ ηεο πξψηεο
εγθαηάζηαζεο ΑΣ ζε γεσξγηθή γε (άξζξν 36, b, ii). Τέηνηα εγθαηάζηαζε (εθηφο απφ
ηελ θαιιηέξγεηα Φξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ θαη ηαρπαπμψλ εηδψλ γηα
βξαρππξφζεζκε ξεπζηνπνίεζε) ζα πξέπεη λα επηδνηεζεί ζηνπο ηδηνθηήηεο γεο
(θφζηνο εγθαηάζηαζεο) (άξζξν 44). Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαιχπηνπλ ην 70-85% ηνπ
θφζηνπο εγθαηάζηαζεο.
Δλψ νη επθαηξίεο δεκηνπξγίαο ΑΣ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε εληζρχζεθαλ κεηά ηελ
ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ 1698/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ην χςνο ελίζρπζεο γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ δελ είρε θαζνξηζηεί, θαη ην ζχζηεκα επηζηξνθήο ήηαλ
ππεξβνιηθά γξαθεηνθξαηηθφ, έηζη ψζηε ηειηθά λα απνζαξξχλεη ηνπο ππαιιήινπο θαη
ηνπο αγξφηεο λα πηνζεηήζνπλ επξέσο ηέηνηεο κεηαξξπζκίζεηο ησλ γεσξγηθψλ
πξαθηηθψλ. Οη Smith et al (2012) ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ
αζθνχκελε πνιηηηθή ηεο ΔΔ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ επξχηεξε εθηίκεζε
ηεο ΑΣ κεηαμχ ησλ αγξνηψλ. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη ησλ κεραληζκψλ πνπ ε ΔΔ ζηεξίδεη
νηθνλνκηθά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε γεσξγηθή αλάπηπμε: (α)
Άκεζεο Εληζρύζεηο ζηνπο Γεσξγνύο8 (ή Ππιψλαο Ι, πξνβιέπνληαο ηελ νξγάλσζε ηεο
Κνηλήο Δληαίαο Αγνξάο), θαη (β) Πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο9 (ή Ππιψλαο ΙΙ), ε
νπνία ελζσκαηψλεη ηε δαζηθή πνιηηηθή. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηπιή θχζε ηεο, ε
Αγξνδαζνπνλία εμαθνινπζεί λα κελ αλαγλσξίδεηαη σο μερσξηζηή ρξήζε γεο, θαη ε
επηιεμηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ γηα άκεζε ελίζρπζε εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ
μπιψδνπο ζπζηαηηθνχ ζην ΑΣ. Δθκεηάιιεπζε κε δαζηθά δέλδξα (είηε γηα θαπζφμπια,
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ή γηα μπιεία) δελ είλαη επηιέμηκε γηα ελίζρπζε, εθηφο εάλ ε δξαζηεξηφηεηα βφζθεζεο
ή νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνληαη σο εάλ ηα δέληξα δελ είλαη παξφληα. Ο
Ππιψλαο ΙΙ εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ
πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε απηά.
Ωζηφζν, ε κεηάθξαζε ηεο απαίηεζεο απηήο είλαη ζπρλά ζε βάξνο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ αγξφηε. Έηζη, ελψ ν
Ππιψλαο ΙΙ πξνσζεί ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ΑΣ, φπσο θαη δελδξνζηνηρηψλ,
δίλεηαη ιίγε έκθαζε ζην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θέξδνο απφ ηε γεσξγηθή
δξαζηεξηφηεηα per se. Δπίζεο, ελψ ην άξζξν 44 (Ππιψλαο ΙΙ) νξίδεη ζαθψο ηελ
νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ΑΣ, κφλν 17 πεξηνρέο ή ρψξεο (ε
Διιάδα δελ πεξηιακβάλεηαη) έρεη πηνζεηήζεη απηφ ην κέηξν απφ ην 2009 (European
Commission 2009). Μηα ηέηνηα απξνζπκία ζηελ επξεία πηνζέηεζε ηεο
Αγξνδαζνπνλίαο ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζηα θξάηε κέιε.
Σε πξφζθαην έγγξαθν, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία
Αγξνδαζνπνλίαο (EURAF10), πξνζθέξζεθε κηα ζεηξά πξνηάζεηο ζηα Σρέδηα ηνπ
Καλνληζκνχ (Council Regulation) ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο γηα (i) ηηο Άκεζεο
Δληζρχζεηο (2011/0280) θαη (ii) ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (2011/0282) ψζηε λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ επφκελε πεξίνδν (2014-2020) ηεο αλαζεσξεκέλεο ΚΑΠ11. Τν
έγγξαθν αλαγλψξηζε ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε πηνζέηεζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο,
αθφκε θαη απφ αγξνηηθέο θνηλσλίεο ησλ νπνίσλ ην Κνηλνβνχιην ησλ θξαηψλ ηνπο
(π.ρ. Γαιιία) ςήθηζαλ επίζεκα ππέξ ηνπ άξζξνπ 44 (Μέηξν 222). Αλαγλσξίζηεθε
επίζεο, φηη έλα απφ ηα θχξηα εκπφδηα πξνέξρεηαη απφ ηε ζχγθξνπζε κε ηε ζηήξημε
πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Ππιψλα Ι, θαζψο νη γαηνθηήκνλεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ
Αγξνδαζνπνλία ράλνπλ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο
(εληαίεο πιεξσκέο αλά εθκεηάιιεπζε). Γηα λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα ε
EURAF πξνηείλεη
i.

γηα ηηο Άκεζεο Εληζρύζεηο (2011/0280) λα
α) ηξνπνπνηήζεη ηνλ νξηζκφ ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη
ην ελδερφκελν ζπλδπαζκνχ ηεο αξφζηκεο γεο, ησλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ, θαη
ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ (άξζξν 4 (1e)),
β) πεξηιακβάλνληαη μπιψδε είδε ζηνλ νξηζκφ ησλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ
(άξζξν 4 (1h)),
γ) αλαγξάθεηαη ν νξηζκφο ηεο Αγξνδαζνπνλίαο (άξζξν 4 (1i)),
δ) πεξηιακβάλνληαη εθηάζεηο πνπ αλαδαζψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ
πξνεγνχκελνπ αγξνδαζηθνχ κέηξνπ (άξζξν 44 ηνπ Καλνληζκνχ 1698/2005)
ζηνλ νξηζκφ ηνπ «επηιέμηκνπ εθηάξηνπ», (άξζξν 25 2 (bii)), θαη
ε) πεξηιακβάλνληαη εθηάζεηο κε αγξνδαζηθφ ραξαθηήξα ζηηο Πεξηνρέο
Οηθνινγηθήο Δζηίαζεο (άξζ. 32).

ii.

γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (2011/0282) ε EURAF θαισζνξίδεη ην άξζξ. 24 πνπ
ππνζηεξίδεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Αγξνδαζνπνλίαο. Παξφια απηά
δηαηππψλεηαη φηη ην άξζξ. 24 πξέπεη λα
α) ζπκπεξηιάβεη ηηο πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο ηεο αξφζηκεο γεο ζε ΑΣ (εθηφο
ηεο πξώηεο εγθαηάζηαζεο). Η έληαμε ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηε κεηαηξνπή ησλ
δαζψλ (κεηά απφ αδεηνδφηεζε ηεο αιιαγήο ρξήζεο γεο) ζε ΑΣ, θαη
β) ζπκπεξηιάβεη θαη/ή ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία αζθείηαη ε βφζθεζε απφ
αγξνηηθά δψα ψζηε λα ππνζηεξηρηεί ε Γαζνιηβαδηθφο ηνκέαο ηεο
Αγξνδαζνπνλίαο.
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Πξφζθαηα ε EURAF δεκνζίεπζε έλα έγγξαθν πνιηηηθήο κε ηίηιν «Τψξα είλαη ε ψξα
γηα ηελ Αγξνδαζνπνλία ζηελ Δπξψπε»12. Τν έγγξαθν πεξηιακβάλεη επηά (7)
δειψζεηο πνιηηηθήο σο απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ Δπξσπατθνχ Δπηζηεκνληθνχ
Σπλεδξίνπ γηα ηελ Αγξνδαζνπνλία (Βξπμέιιεο, 9 - 10 Οθη. 2012). Οη δειψζεηο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΔΔ πξέπεη λα
(α) αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ησλ παξαδνζηαθψλ ΑΣ, ελψ ππνγξακκίδνπλ ηελ
αλάγθε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ,
(β) ζηεξίμεη πιήξσο ηα ΑΣ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ Ππιψλα Ι ηεο ΚΑΠ, θαη λα
απαιεηθζεί ην φξην ησλ 50 δέληξα/Ha,
(γ) ζηεξίμεη πιήξσο ηα ΑΣ κε ην λα ηα δηαηεξήζεη ζηνλ Ππιψλα ΙΙ (δεκηνπξγία
ΑΣ),
(δ) πεξηιάβεη εηδηθφ κέηξν γηα ηε ζηήξημε ησλ απεηινχκελσλ παξαδνζηαθψλ ΑΣ
(Ππιψλαο ΙΙ),
(ε) εγθξίλεη ηελ ππνρξεσηηθή απνδνρή απφ ηα θξάηε κέιε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγξνδαζνπνλία θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Ππιψλα ΙΙ,
(ζη) πεξηιεθζνχλ ηα ΑΣ ζηηο Πεξηνρέο Οηθνινγηθήο Δζηίαζεο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, θαη
(δ) αλαγλσξίζεη ηα νθέιε απφ ηα ΑΣ ζηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Η Αγποδαζοπονία και η
Μεηαππύθμιζη ηηρ Δλλάδαρ

Γςνηηική

ηηρ

ςμβολή

ζηην

Οικονομική

Γηα ηελ Διιάδα, κία ρψξα πνπ βηψλεη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ιφγσ ηεο
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ εκθαλίζηεθε ην 2009, ε Γεσξγία εκθαλίδεηαη σο κία
πνιιά ππνζρφκελε πξννπηηθή γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε. Σχκθσλα κε ηηο δειψζεηο
ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Α. Σακαξά (15 Μαξηίνπ 2012) «Ππιώλαο αλάθακςεο ηεο
νηθνλνκίαο ε γεσξγία»13. Δπίζεο ζηε κειέηε πνπ δεκνζίεπζε ε McKinsey & Co.,
Athens Office14 πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 11 Σεπηέκβξε 2011 απφ ηνλ θ. Γ.
Γαζθαιφπνπιν, Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ Διιήλσλ Βηνκεράλσλ15 (ΣΔΒ), αλαθέξεηαη
φηη
«Η Ειιάδα κπνξεί λα πεηύρεη ππεξδηπιάζηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο θαη εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο λέεο ζέζεηοs εξγαζίαο αλ ζνβαξά απνθάζηδε λα ζηνηρεκαηίζεη πάλσ ζε έλα λέν
νηθνλνκηθό κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, ζηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ζηηο
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο»16.
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ε πξσηνγελήο παξαγσγή ήηαλ έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο
ππιψλεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο, ακέζσο κεηά ην Β΄
Παγθφζκην Πφιεκν (1948), ζπκκεηείρε ζην 1/3 ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο. Τν 2008, ε
ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ήηαλ ιηγφηεξν απφ ην 1/25. Τν ΑΔΠ ηεο πεξηφδνπ
1960-2000 απμήζεθε ζε ζηαζεξέο ηηκέο θαηά 382%, ελψ ην ΑΔΠ ηνπ πξσηνγελή
ηνκέα θαηά 157%17. Αιιά κεηά ππήξμε εθεζπραζκφο ιφγσ ησλ επηδνηήζεσλ ηεο ΔΔ,
θα κία μαθληθή, κάιινλ αιφγηζηε, επέθηαζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, πνπ νδήγεζε ζηε
κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ. Τν
αγξνηηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζηηο αξρέο ηνπ „90 εμαξηηφληαλ απφ ηηο επηδνηήζεηο
ηεο ΔΔ κέρξη 10%, ζηε ζπλέρεηα απμήζεθε ζηαδηαθά θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 2005
θηάλνληαο ην 2011 ζην 72%. Η χθεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή
έρεη νδεγήζεη ζε αξλεηηθφ ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα αγξνηηθά πξντφληα
θαη ηξφθηκα. Έηζη, ελψ ην 2001 ε Διιάδα βξίζθνληαλ ζηε 14ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα
θαηάηαμε, έρνληαο εκπνξηθφ έιιεηκκα ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ
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ηξνθίκσλ γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΑΣΑ θηάλνληαο ηα €69 θαηά θεθαιή, ην 2010 ήηαλ ζηε
12ε ζέζε κε €193 θαηά θεθαιή.18 Τν απφιπην έιιεηκκα γεσξγηθψλ πξντφλησλ
αλέξρεηαη ζηα €1.76 δηζ. Πάλησο, ηα δεδνκέλα ηνπ ειιείκκαηνο ησλ εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ζηα ηξφθηκα δείρλεη φηη ππάξρεη αξθεηφο
ρψξνο γηα αλάπηπμε ζηηο ζρεηηθέο βηνκεραλίεο κε επηθεξδείο επελδχζεηο ζε ζπκθσλία
κε ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Οη κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο
ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη θαλεξέο ζηνπο θνξείο θαη θξαηηθνχο εθπξνζψπνπο
φπσο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκία, ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο Γεσξγίαο ζηελ
Διιάδα. Δηδηθφηεξα ζηηο δπλαηφηεηέο ηεο ζηελ παξνρή εξγαζίαο θαη εηζνδήκαηνο
ζηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ ζθέθηνληαη ή ήδε έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε
αγξνηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο Τέηνηα ζπλνιηθή ζηξνθή πξνο ηε Γεσξγία έρεη
επηζεκαλζεί απφ Αθαδεκατθνχο, φπσο ν θαζεγεηήο Γεκήηξηνο Γακηαλφο ηνπ
Γεσξγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκπνζίνπ «Πίζσ ζηε
Γεσξγία; Μύζνη θαη Πξαγκαηηθόηεηα»19. Ο θαζεγεηήο Γ. Γακηαλφο ππνζηεξίδεη φηη νη
θχξηεο αηηίεο ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε Γεσξγία βξίζθεηαη ζηνλ
εθηξνρηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο. Πάλησο, ε νηθνλνκία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε
πραγματικά υλικά (πξσηνγελή παξαγσγή) θαη φηη ε «αλάπηπμε» δελ ζα πξέπεη πιένλ
λα ζεκαίλεη φηη ζήκαηλε κέρξη ηψξα: δει. ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κφλν ζηηο
πφιεηο:
«Η εμέιημε απηή ζπλέβαιε ζηελ εδξαίσζε ηεο αληίιεςεο όηη ρξεηάδεηαη κηα αγξνηηθή
αλαγέλλεζε, κηα αλάπηπμε πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο, θαηά
πξνηίκεζε πξνηθηζκέλνπο κε ηθαλόηεηεο».
Καη‟ απηή ηελ έλλνηα, νη βηνινγηθέο ηερλνινγίεο, φπσο ε Αγξνδαζνπνλία, πξνζθέξεη
ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνθαινχκελε θαη δεηνχκελε Ειιεληθή Αγξνηηθή
Αλαγέλλεζε.
Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ Αγξνδαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα,
ζπζηάζεθε ην 2006 ην Διιεληθφ Αγξνδαζηθφ Γίθηπν (ΔΑΓ20) ζηελ αξρή αηχπσο, κε
ηε κνξθή forum. Τν ΔΑΓ δηνηθείην απφ κηα πξφζθαηξε επηηξνπή κέρξη ηηο 2 Απξηιίνπ
2012, φηαλ ε επίζεκε ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζε (Σπλέιεπζε) έιαβε ρψξα. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο Σπλέιεπζεο ην ζψκα ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθφ θαη εμειέγε ε πξνζσξηλή
Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή. Η Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ιεηηνχξγεζε ην Γίθηπν κέρξη ηηο
18 Γεθεκβξίνπ 2012, φηαλ ε πξψηε (εηήζηα) Γεληθή Σπλέιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε
θαη ε πξψηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εμειέγε γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014. Σχκθσλα κε
ην Καηαζηαηηθφ ηνπ, ν ζηφρνο ηνπ ΔΑΓ είλαη ε πξνψζεζε θαη ε δηάδνζε ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο Αγξνδαζνπνλίαο ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ην
Γίθηπν επηδηψθεη:
1.
2.
3.
4.

Σηε δηάρπζε ηεο γλψζεο γηα ηελ πνιιαπιή αμία ησλ δέληξσλ γηα ην
πεξηβάιινλ, θαη ηδίσο ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία.
Να επηζεκάλεη ην ξφιν ησλ δέληξσλ γηα ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ θαη
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ΑΣ ζε γεσξγηθή θαη δαζηθή γε.
Να πξνσζήζεη θαη πξνζηαηεχζεη ηα πνιχηηκσλ θαη πνηθίια παξαδνζηαθά ΑΣ
ζηελ Διιάδα.
Να ππνζηεξίμεη επηζηεκνληθά ηα λέα ΑΣ αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο
νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο καο.

Δπί ηνπ παξφληνο, ην θφξνπκ θαη ην ΔΑΓ ππνζηεξίδνληαη απφ 140 κέιε πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Αγξνδαζνπνλία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Τν ΔΑΓ είλαη
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αλνηθηφ ζε αθαδεκατθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, εηδηθνχο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο
θαη αγξφηεο21.
ημειώζειρ
1

http://go.worldbank.org/EZJW0EMEN0 (Αλάθηεζε: 16 Μαξηίνπ 2014)

2

Δπελδχζεηο ζηελ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ ζηε Γεσξγία

3

Natural Resource Management

4

IAASTD: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and
Technology for Development. Απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Παγθφζκηαο
Τξάπεδαο, ππνζηεξηδφκελε απφ πνιινχο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ηνπο FAO,
GEF, UNDP, θ.ά. Σηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ
ζρεηηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γεσξγηθήο γλψζεο,
επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, φπσο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ
θαη ηδησηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ πξνζαξκνγψλ.

5

Δθηφο μχινπ ππνινγίδεηαη ε ζεξακαηνπνλία (30% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, ε
νπνία φκσο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δαζνιηβαδνπνλία), Φξηζηνπγελληάηηθα
δέλδξα (27%), θειιφο (11%), θαξχδηα (7%).

6

http://www1.montpellier.inra.fr/safe/english/index.htm
Φεβξνπαξίνπ 2013).

7

Τν Single Payment Scheme (SPS) ή Single Farm Payment είλαη έλα εξγαιείν
άκεζεο επηδφηεζεο γηα ηνπο γαηνθηήκνλεο, ην νπνίν εηζήρζε ζηελ ΔΔ ζηηο 26
Ινπλίνπ 2003 ζηε ζρεηηθή αλαζεσξεκέλε ΚΑΠ.

8

Direct Payments to Farmers

9

Rural Development Policy

10

www.agroforestry.eu

11

http://euraf.isa.utl.pt/sites/default/files/pub/docs/euraf_cap_reform_working
_group_recommendations_v2.pdf

12

http://euraf.isa.utl.pt/sites/default/files/pub/docs/final_euraf_brussels_
statement_10_october_2012.pdf

13

http://www.skai.gr/news/politics/article/197695/a-samaras-pulonasanakampsis-tis-oikonomias-i-georgia/

14

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/Greece_10_Years_Ahead_Executive_
summary_Greek_version_small.pdf

15

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en

16

Agronews
/71667/

17

Αληίζεηα, ηελ πεξίνδν 2001-2011 ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ απμήζεθε αζξνηζηηθά θαηά
16%, ελψ ην ΑΔΠ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κεηψζεθε θαηά 22%, with a slight
slowdown in the years 2008-2011.

18

Τν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ-27 είλαη ζηαζεξά αξλεηηθφ θαη
απμάλεηαη ζηαζεξά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (απφ €1210 εθαηνκκχξηα ην

(05/09/2011)

(Αλάθηεζε:

08

http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro
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1999, ζε €1790 εθαηνκκχξηα ην 2011). Πξάγκαηη, ε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ
ειιείκκαηνο ζεκεηψζεθε παξά ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζρεδφλ
δηπιαζηάζηεθαλ απφ €1.230.000.000 ζε €2.430.000.000.
19

Παξαζθεπή, 06 Ινπλίνπ 2012, Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

20

http://www.agroforestry.gr/pages/

21

Η επίζεκε ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ ήηαλ κία ζπληνληζκέλε δξάζε κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Αγξνδαζνπνλίαο (European
Agroforestry Federation, www.agroforestry.eu) πνπ ηδξχζεθε ην Γεθέκβξηνπ
ηνπ 2011. Η πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο EURAF έιαβε
ρψξα ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2012. Τν πξψην ζπλέδξην ηεο EURAF έιαβε ρψξα
ζηηο Βξπμέιεο (9-10 Οθησβξίνπ 2012), θαη ην δεχηεξν ζηε Γεξκαληθή πφιε
Cottbus (4-6 Ινπλίνπ 2014). H EURAF έρεη πάλσ απφ 250 κέιε απφ
πεξηζζφηεξεο απφ 20 ρψξεο παγθφζκηα.
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Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή: Θεωξία θαη Πξάμε
Τόκνο πξνο Τηκήλ ηνπ Αιθηβηάδε Γεξβηηζηώηε, ζει. 233 - 251

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΔΙΚΣΩΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Δ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ: Η ΑΜΦΙΓΡΟΜΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Ιωάλλεο Δ. Νηθνιάνπ, Νηθνιέηηα Σδόνπλο θαη Κωλζηαληίλνο Ι. Eπαγγειηλόο

Πεξίιεψε
Σν παξόλ θεθάιαην επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη κηα επαξθή, αιιά όρη εμαληιεηηθή,
θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ γηα ηελ επηινγή θαη ην
ζρεδηαζκό δεηθηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ζηε κέηξεζε ηεο αεηθόξνπ θαηάζηαζεο κηαο
πεξηνρήο. Η αλάιπζε ησλ πιαηζίσλ ζα απνηειέζεη ην ζεκέιην γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ελόο λένπ νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επηινγή δεηθηώλ αεηθνξίαο. Είλαη βέβαην
όηη ε ηξέρνπζα αξζξνγξαθία παξέρεη επξεία πνηθηιία κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ πνπ
ζέηνληαο θξηηήξην ηε θνξά ησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα δηαθξηζνύλ ζε απηά πνπ
θαζνξίδνληαη από «θνξπθή πξνο ηε βάζε» (top down approach) θαη ζε εθείλα πνπ
θαζνξίδνληαη «από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή» (bottom up approach). Μηα
επηπξόζζεηε ζπκβνιή ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα αλαπηύμεη κηα πβξηδηθή κεζνδνινγία
επηινγήο πεξηθεξεηαθώλ δεηθηώλ αεηθνξίαο πνπ πηνζεηεί ηελ ηαπηόρξνλε εθαξκνγή
ησλ δπν απηώλ ηερληθώλ. Σέινο, αλαπηύζζεηαη κηα αηδέληα εξσηεκάησλ ηα νπνία ζα
απνηειέζνπλ ηε βάζε κειινληηθήο έξεπλαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθόξνο αλάπηπμε, δείθηεο αεηθνξίαο, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε,
αεηθνξία, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
Δηζαγωγή
Είλαη θνηλά απνδεθηό ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο όηη κηα ζεηξά θξαηώλ έρνπλ
ηνπνζεηήζεη ζηελ θνξπθή ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο κηα ζεηξά από δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Μηα ζεηξά εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηνύληαη
από ηα θξάηε γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα όπσο είλαη ε ζέζπηζε
εξγαιείσλ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ππό ηελ επξεία έλλνηα ησλ «εληνιώλ θη
ειέγρνπ» (command and control instruments), δειαδή εηδηθώλ πεξηβαιινληηθώλ
λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ θαη πξνηύπσλ πνπ επηβάιινληαη ζε όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία: επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο
(Tietenberg 1990). Παξνκνίσο ηα θξάηε αλαπηύζζνπλ κηα ζεηξά εξγαιείσλ πνπ
βαζίδνληαη ζηελ αγνξά (market-based instruments) γηα λα ηηζαζεύζνπλ ηηο
αλεμέιεγθηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνύληαη
ππεύζπλεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (Jaffe and Stavins 1995).
Ελώ κηα ζεηξά θηλήηξσλ θαη ζεζκηθώλ παξεκβάζεσλ αλαπηύζζνληαη από ηα θξάηε κε
ζθνπό λα ελζαξξύλνπλ ηνπο δξώληεο ζηελ νηθνλνκία λα ζηξαθνύλ από ζπκβαηηθέο
πξαθηηθέο ζε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερληθέο γηα λα πξνιακβάλνπλ ηηο
ελδερόκελεο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (Frondel et al 2008).
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Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο απηώλ εξγαιείσλ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
θαζώο επίζεο θη ν θαιόο ζρεδηαζκόο ηνπο είλαη αιιειέλδεηνο θπξίσο κε κηα ζεηξά
δεηθηώλ θξίζηκσλ γηα ηε παξαθνινύζεζε ηεο αεηθνξηθήο θαηάζηαζεο κηαο πεξηνρήο.
Η επηινγή ηέηνησλ δεηθηώλ ζπλδένληαη ζπλήζσο κε ηε ιεηηνπξγηθή απνηύπσζε ηεο
έλλνηαο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ηηο κνλάδεο κέηξεζεο, ηελ ηερληθή πνπ επηιέγνληαη,
ηελ απιόηεηα ή ηελ πνιππινθόηεηα ησλ δεηθηώλ. Πξάγκαηη, ζηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία δηαθξίλεηαη κηα επξεία πνηθηιία κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ γηα ηε
δεκηνπξγία δεηθηώλ πνπ ηαμηλνκείηαη ζε κηθξν-θιίκαθα (ι.ρ. ζην πεδίν ηεο
επηρείξεζεο), ζε κεζν-θιίκαθα (ι.ρ. ζε ηνπηθό επίπεδν) θαη ζε καθξν-θιίκαθα (ι.ρ.
ζε επίπεδν θξάηνπο). Απηή ε πνηθηιία ησλ δεηθηώλ θη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
παξαηεξείηαη ζηα κεζνδνινγηθά πιαίζηα ζεκειηώλεηαη θαηά θύξην ιόγν ζην πνηθίιν
πεξηερόκελν πνπ ιακβάλεη ε έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ζηηο ηνπηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ
αθνινπζείηαη θαηά ηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκό ησλ δεηθηώλ όπσο από ηελ «θνξπθή
πξνο ηε βάζε» (top down approach) ή «από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή» (bottom up
approach).
Παξά ηε γεληθή δηαηύπσζε πνπ έγηλε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν γηα ηε
δηεπθόιπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε βαζηθή απνζηνιή ησλ δεηθηώλ
αεηθνξίαο είλαη επίζεο ε αθξηβήο θη ε πνζνηηθή απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο (status quo) ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνινγηθνύ πεξηβάιινληνο, ηνπ επηπέδνπ
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο / ηζόηεηαο. Όπσο
πξναλαθέξζεθε απηέο νη πιεξνθνξίεο ηξνθνδνηνύλ κε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο
ηνπο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο ώζηε λα πξνεηνηκάζνπλ επαξθείο πνιηηηθέο πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επίδνζεο κηαο ζεηξάο νξγαληζκώλ ζηηο ηξείο
βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο: ηελ πεξηβαιινληηθή,
ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε. Εληνύηνηο, ηα θξίζηκα ζέκαηα πνπ
εγείξνληαη γηα ην ζρεδηαζκό ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ από ηνπο ζρεδηαζηέο
πνιηηηθήο είλαη δπλαηόλ λα εληαρζνύλ ζην αθόινπζν πιαίζην εξσηήζεσλ πνπ ζα
απνηειέζεη ην πιαίζην κειέηεο ηνπ θεθαιαίνπ:
(α) ηη πεξηερόκελν δύλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη ν όξνο αεηθόξνο αλάπηπμε; (ι.ρ. ηελ
πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε ή ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο
αεηθνξίαο; ηελ «αζζελή» αεηθνξία ή ηε «ζζελαξή» αεηθνξία;),
(β) πνην είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ εθαξκόδνληαη νη ηερληθέο επηινγήο ησλ
δεηθηώλ αεηθνξίαο; (ι.ρ. ε επηρείξεζε, ε πεξηθέξεηα, ή ην θξάηνο;),
(γ) πνηεο είλαη νη κνλάδεο πνπ απνηηκώληαη νη δείθηεο αεηθνξίαο; (ι.ρ. ζε θπζηθέο
πνζόηεηεο ή ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο;),
(δ) πνηα είλαη ε θαηάιιειε ηερληθή ρξήζεο ησλ δεηθηώλ αεηθνξίαο; (ι.ρ. ε ρξήζε
δηαθξηηώλ ή ζπλζεηηθώλ δεηθηώλ;),
(ε) πνηα είλαη ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ επηινγή δεηθηώλ αεηθνξίαο; (ι.ρ.
«από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» ή «από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή»;).
Σα εξσηήκαηα απηά ζα απνηειέζνπλ ηε ινγηθή αθνινπζία όπνπ ελ ζπλερεία ζα
ζεκειησζεί ε αλάιπζε ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ. Σν ππόινηπν ηνπ θεθαιαίνπ
πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο γεληθέο ελόηεηεο. Η πξώηε ελόηεηα παξέρεη κηα αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ πηπρώλ ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ελώ παξνπζηάδεηαη κηα
επξύηεξε αλάιπζε γηα νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο όπσο ηα κεζνδνινγηθά πιαίζηα
δεηθηώλ, νη δηαθξηηνί δείθηεο θη νη ζπλζεηηθνί δείθηεο. Εηδηθόηεξα ζε απηή ηελ
ελόηεηα αλαπηύζζεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα
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ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα αλαιπζνύλ νη πθηζηάκελνη δείθηεο αεηθνξίαο. Αθνινύζσο, ε
ελόηεηα πεξηέρεη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή θη αλάιπζε
ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Η δεύηεξε ελόηεηα πεξηέρεη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ
θνηλά επηζηεκνληθά απνδεθηώλ κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο
αεηθόξνπ επίδνζεο ησλ νξγαληζκώλ. Επίζεο, ε ελόηεηα πεξηιακβάλεη ηνπο
νηθνλνκηθνύο δείθηεο αεηθνξίαο. Ελώ, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ πθηζηάκελσλ κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ δεηθηώλ αεηθνξίαο.
Η ηξίηε ελόηεηα πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Σέινο, ε ηέηαξηε ελόηεηα
πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο.
Θεωξεηηθό ππόβαζξν
Η ελόηεηα απηή πεξηέρεη κηα ζεηξά ελλνηνινγηθώλ απνζαθελίζεσλ θη αλαιύζεσλ γηα
ηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ηα πθηζηάκελα κεζνδνινγηθά πιαίζηα επηινγήο
δεηθηώλ αεηθνξίαο θαη ηηο αδπλακίεο απηώλ ησλ πιαηζίσλ.
Αειθόπορ ανάπηςξη
Είλαη αλαγθαίν πξνηνύ μεθηλήζεη κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ δεηθηώλ αεηθνξίαο
λα πξνεγεζεί κηα ζθηαγξάθεζε ησλ ζύγρξνλσλ ζεσξεηηθώλ ηάζεσλ γηα ηελ έλλνηα
ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Η επηηαθηηθόηαηα απηήο ηεο αλάιπζεο ζπληειείηαη ζην
γεγνλόο ηεο βειηίσζεο ηεο θαηαλόεζεο ησλ αλαγλσζηώλ θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε
ηα πθηζηάκελα ζεσξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ επθνιόηεξε αληίιεςε ηνπ ελ ιόγσ
ζεσξεηηθνύ πεδίνπ. Η αλάιπζε παξέρεη όλησο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ πεδίνπ
όπνπ ζεκειηώλνληαη νη δείθηεο θη νη δηάθνξεο ηππνινγίεο αεηθνξίαο, νη νπνίεο κπνξεί
λα εξκελεπζνύλ από ηηο πάκπνιιεο κεηαβνιέο θαη παξαιιαγέο πνπ θαίλεηαη λα
πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ππό ηηο ζπδεηήζεηο δηαθνξεηηθώλ
ηδενινγηθώλ βάζεσλ θαη δηαθνξεηηθώλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ.
Η έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο παξνπζηάδεηαη ζε κηα ζεηξά ζεζκηθώλ εγγξάθσλ
θαη θεηκέλσλ πνιηηηθήο δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη ρσξώλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα απνηειεί ε Επξσπατθή Έλσζε (Ε.Ε.) πνπ έζεζε (θαη ζπλερίδεη λα ζέηεη)
θεληξηθό ζηόρν ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ηελ πξάζηλε
νηθνλνκία (ECE 2001). Οξηζκέλνη βαζηθνί ζηόρνη ζήκεξα εζηηάδνπλ ζηε κάρε
ελάληηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα (ECE 2009). Απηέο νη ζηξαηεγηθέο είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
νηθνλνκηθώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ
εμσηεξηθνηήησλ (externalities) πνπ παξάγνπλ νη νηθνλνκηθνί δξώληεο ζε εκεξήζηα
βάζε. Παξόιε ηελ αληίιεςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, κηα ζεηξά
πνιηηηθώλ επηθεληξώλεηαη ζηελ ηδέα (πνπ πεγάδεη από ηηο ζρνιέο ζθέςεο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο)
γηα
ηελ
άληιεζε
επθαηξηώλ
(λέσλ
κνξθώλ
επηρεηξεκαηηθόηεηαο) ζηνλ ηνκέα πξάζηλσλ ππεξεζηώλ (ι.ρ. εηαηξίεο αλαθύθισζεο,
παξαγσγήο βηνκάδαο) θαη ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο (EC 2011).
ε απηό ην πιαίζην, αλ θη ε έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θεξδίδεη ζπλερώο κεγάιν
έδαθνο, εληνύηνηο, ην πεξηερόκελν ηεο δελ έρεη θαζνιηθή ηζρύ ηόζν αλάκεζα ζηελ
επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα όζν θαη κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθώλ ειίη. Σν
κεγάιν εύξνο ησλ ελλνηώλ παξαηεξείηαη ζε πξώηε θάζε ζηα δηάθνξα ζπζηαηηθά πνπ
πεξηθιείνληαη ζηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Αξρίδνληαο όπσο είλαη θπζηθό
από ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο έλλνηαο ζα θαλεί ε εμειηθηηθή ηεο πνξεία θαη ην
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πέξαζκα από ηα ακηγώο πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα.
ηνλ πξώην ηζηνξηθό ζηαζκό,1 ην βαζηθό ζεζκηθό θείκελν ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ
(ΗΕ) ην 1987, πνπ έκεηλε γλσζηό σο έθζεζε Μπξνύληιαλη, ε αεηθόξνο αλάπηπμε
νξίζηεθε σο:
«Η αλάπηπμε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνύο πόξνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
αλάγθεο ηωλ ζεκεξηλώλ γελεώλ δίρωο λα δηαθπβεύεη ηελ ηθαλόηεηα ηωλ κειινληηθώλ
γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (WCED 1987: ζει. 23).
Η έκθαζε δίλεηαη πεξηζζόηεξν ζην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ζηελ πξνζηαζία θαη ηε
δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ θπζηθώλ πόξσλ ώζηε κειινληηθά λα κπνξνύλ νη
επεξρόκελεο γελεέο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηή ε αλάιπζε ελέρεη
επίζεο ηελ εζηθή δηάζηαζε, δειαδή αθαηξεί ηελ θαζαξά σθειηκηζηηθή δηάζηαζε
(Unitarian approach) θαη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζεκεξηλήο γελεάο ζηνπο θπζηθνύο
πόξνπο θαη ελζσκαηώλεη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο πνιηηηθήο επηπξόζζεηα ηα
δηθαηώκαηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. Απηή ε εζηθνινγηθή δηάζηαζε δελ απνθεύγεη
ηηο επηθξίζεηο ηόζν γηα ηελ κνλνκέξεηα ηεο (ι.ρ. ηελ κνλνκεξή έκθαζε ζην
πεξηβάιινλ), όζν θαη γηα ηνλ ex ante πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ησλ κειινληηθώλ
γελεώλ (ι.ρ. είλαη αδύλαηε ε γλώζε ησλ ζεκεξηλώλ γελεώλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
κειινληηθώλ γελεώλ) θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ ζα είλαη
δηαζέζηκν ζηηο κειινληηθέο γελεέο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.
Ο επόκελνο ζεκαληηθόο ζηαζκόο γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο είλαη ην
ζπλέδξην γηα ηελ «Αλάπηπμε θαη ην Πεξηβάιινλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ληε
Σδαλέηξν ην 1992. Σν βαζηθό θείκελν εξγαζίαο πνπ πξνέθπςε είλαη ε Αηδέληα 21
όπνπ κεηαηξέπεη ηελ έλλνηα από κηα αθεξεκέλε κνξθή ζε κηα ιεηηνπξγηθόηεξε θαη ηε
δηαθξίλεη ξεηά ζε ηξεηο επηκέξνπο ζπληζηώζεο σο εμήο:
(α) ηε δπλαηόηεηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (economic growth) θάζε θνηλσλίαο όπσο
ππαγνξεύεηαη από ηελ επηζηήκε ησλ νηθνλνκηθώλ κε ηελ αέλαε αύμεζε ηνπ
πξντόληνο πνπ είλαη δηαζέζηκν πξνο θαηαλάισζε ζε κηα θνηλσλία.
(β) ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επαξθή ηξνθνδόηεζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε πξώηεο ύιεο θαζώο επίζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ
νηθνινγηθνύ θεθαιαίνπ (ι.ρ. ησλ θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ε θύζε) πνπ είλαη θξίζηκν γηα ηελ επηβίσζε ησλ έκβησλ όλησλ,
(γ) ηελ θνηλσληθή επζπδηθία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ γελεώλ, αιιά θη εληόο ηεο ίδηαο
γελεάο κε ηελ ίζε θη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο.
Είλαη θαλεξό, πηα, όηη κεηά ην 1992 ε έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ιακβάλεη
ηξηζππόζηαηε κνξθή πνπ ελ ζπλερεία ελαγσλίσο επηδηώθεηαη ε ζύδεπμε ησλ ηξηώλ
επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ (ηνπ ηξηζππόζηαηνπ νξηζκνύ) ζε έλαλ ζπλζεηηθό δείθηε.
Ωζηόζν, ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ ζηαζεξά κηαο θαη ε ζπδήηεζε παξακέλεη ελεξγή
γύξσ από ην αθξηβέο πεξηερόκελν θάζε ζπληζηώζαο πνπ ζπλζέηεη ηελ έλλνηαο ηεο
αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Επηγξακκαηηθά δύλαηαη λα αλαθεξζεί κηα πνηθηιία εξκελεηώλ
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζύκθσλα κε δηάθνξεο ζρνιέο
νηθνλνκηθήο ζθέςεο (ι.ρ. ηελ Κιαζηθή, ηελ Κεπλζηαλή ή ηελ Μαξμηζηηθή ζρνιή
ζθέςεο). Παξνκνίσο, ε πεξηβαιινληηθή πξνθύιαμε είλαη δπλαηόλ λα δηαθέξεη
αλάινγα κε ην ζύζηεκα εζηθώλ αμηώλ εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη. Γηα
1

Γηα κηα επξύηεξε, ιεπηνκεξέζηεξε θαη εηο βάζνο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο
έλλνηαο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ν αλαγλώζηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηε εξγαζία ηνπ Mebratu
(1998).
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παξάδεηγκα, α) ν νηθνθεληξηζκόο όηαλ ζην ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο ηίζεληαη ε θύζε
θη ε εγγελήο αμία ηεο (intrinsic value), θαη β) ν αλζξσπνθεληξηζκόο ζηελ πεξίπησζε
πνπ ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν άλζξσπνο. Σέινο, ε θνηλσληθή επζπδηθία
κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν όηαλ βαζίδεηαη ζε θηιειεύζεξεο ζρνιέο
ζθέςεο (ι.ρ. Rawls) από όηη όηαλ βαζίδεηαη ζε ζνζηαιηζηηθέο ή ζε καξμηζηηθέο
ζρνιέο ζθέςεο ή ζε ζρνιέο ζθέςεο όπσο είλαη ε ζρνιή ησλ ζπγθξνύζεσλ ή ε
δνκνιεηηνπξγηθή ζρνιή ζθέςεο. Τπό απηή ηελ νπηηθή, αθόκα θαη ζήκεξα ηα
ζπζηαηηθά κέξε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο δελ θαίλεηαη λα θαηαζηαιάδνπλ ζε θνηλά
θαη ζπκπαγείο απνδεθηνύο νξηζκνύο, παξά κόλν ζε θνηλό πιαίζην ιεηηνπξγίαο.
Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ε ειάρηζηε ζπκθσλία πνπ έρεη επηηεπρζεί ζήκεξα έγθεηηαη
θπξίσο ζηελ απνδνρή ησλ ηξηώλ βαζηθώλ, όπσο ραξαθηεξίδνληαη, ζπζηαηηθώλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο: ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο
πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο2. Παξά ην αζαθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε
έλα από απηά ηα ζπζηαηηθά, όπσο πξναλαθέξζεθε, ην βαζηθό δήηεκα πνπ επίζεο
πξνθύπηεη θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο δείθηεο είλαη νη δηαζπλδέζεηο πνπ πθίζηαληαη
κεηαμύ ηνπο. Η δηαξθήο θαη βαζαληζηηθή απνξία γπξίδεη γύξσ από ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηνπ βαζκνύ αλάκεημεο ησλ ζπζηαηηθώλ νηθνλνκία, πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία ώζηε λα
ζεσξείηαη όηη ε θαηάζηαζε ελόο νξγαληζκνύ είλαη αεηθνξηθή. Δηαηππώλνληαο ηελ
απνξία αιιηώο ζα έρνπκε ην εμήο εξώηεκα: πόηε έλαο νξγαληζκόο έλαο νξγαληζκόο
βειηίσζε ηελ αεηθόξν επίδνζή ηνπ;
Η αλαδήηεζε ηεο απάληεζεο θέξεη ζηελ πξώηε γξακκή ηεο επηζηεκνληθήο
αλαδήηεζεο ην ζέκα ηεο ππνθαηαζηαζηκόηεηαο ησλ ηξηώλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο
αεηθόξνπ αλάπηπμεο (Rennings and Wiggering, 1997) κε δπν δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο (Dietz and Neumayer, 2007):
(α) ηελ αζζελή αεηθνξία (weak sustainability) όπνπ ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία
(ι.ρ. νηθνλνκηθό – manmade capital, πεξηβαιινληηθό – natural capital –, θη
αλζξώπηλν – human capital) είλαη δπλαηόλ λα ππνθαηαζηαζνύλ ζε νπνηνδήπνηε
βαζκό απηό απαηηείηαη θαη θξίλεηαη αλαγθαίν από ηνπο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο,
(β) ηε ζζελαξή αεηθνξία (strong sustainability) όπνπ ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία
πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε κηα ζηαζεξή αλαιόγηα κεηαμύ ηνπο θη ε
ππνθαηάζηαζε επηηξέπεηαη εληόο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ.
Η πξώηε πξνζέγγηζε ζεσξείηαη σο εμειηθηηθή θάζε ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο
ζεσξίαο θαη ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο όπνπ
ελζσκαηώλνληαη ζηελ ηππηθή ζπλαξηεζηαθή ζρέζε παξαγσγήο κηαο νηθνλνκίαο θαη
νη κε αλαλεώζηκνη θπζηθνί πόξνη. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε επηζηξαηεύεη ζηελ πξώηε
γξακκή νξηζκέλεο λέεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο όπσο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ θξίζηκνπ
θεθαιαίνπ (critical capital), ησλ πξνηύπσλ ειάρηζηεο αζθάιεηαο (safe minimum
standards) θαη ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (carrying capacity). Οη
έλλνηεο απηέο βαζίδνληαη θπξίσο ζην γεγνλόο όηη νη θπζηθνί πόξνη εθηόο από ηε
αλαγθαηόηεηά ηνπο ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ (σο θξίζηκνο παξάγνληαο ηεο
ζπλάξηεζεο παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε) επηπιένλ απνηεινύλ
θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα κηα ζεηξά θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ δηαδηθαζηώλ ρξήζηκσλ γηα
ηε δηαηήξεζε ησλ έκβησλ νξγαληζκώλ (ι.ρ. παξαγσγή νμπγόλνπ, θσηνζύλζεζε).

2

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κεηά ην 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα λα δηεπξπλζεί ή έλλνηα κε ηελ
ελζσκάησζε ηεο ζεζκηθήο δηάζηαζεο (Valentin and Spangenberg 2000) θαη ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο
(Mitham 1995).
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Μεθοδολογικά πλαίζια επιλογήρ δεικηών αειθοπίαρ
Η ελ ιόγσ ελόηεηα εθζέηεη κηα ζεηξά κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ κε επδηάθξηηεο
ηερληθέο γηα ηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκό δεηθηώλ κέηξεζεο ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο. Σα ελ ιόγσ πιαίζηα είλαη δπλαηόλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε δπν γεληθέο
θαηεγνξίεο. Η πξώηε πεξηέρεη εθείλα ηα πιαίζηα πνπ εμεηδηθεύνληαη ζην ζρεδηαζκό
κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ θη ε δεύηεξε ζηα πιαίζηα κε ηερληθέο γηα ηε ζύλζεζε
κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ αεηθνξίαο ζε ζπλζεηηθνύο.
Α. Μεζνδνινγηθά πιαίζηα – Μεκνλωκέλνη δείθηεο αεηθνξίαο
Έλα δεκνθηιέο θαη ζπρλά επαλαιακβαλόκελν πιαίζην ηεο δηεζλνύο αξζξνγξαθίαο γηα
ην ζρεδηαζκό δεηθηώλ αεηθνξίαο ζε πεξηθεξεηαθό θαη θξαηηθό θπξίσο επίπεδν
πξνηείλεηαη από ην δηεζλή Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θη Αλάπηπμεο,
ΟΟΑ (OECD 1991) θαη ζεκειηώλεηαη ζην ηξίπηπρν Πίεζε – Καηάζηαζε –
Αληαπόθξηζε (ΠΚΑ – PSR). Καη’ νπζία, ην ελ ιόγσ πιαίζην ζπληζηά ην ζρεδηαζκό
ηξηώλ ηύπσλ δεηθηώλ. Σνπο άκεζνπο πνπ απνηππώλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
επηπηώζεηο πνπ πθίζηαηαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ σο απνηέιεζκα ησλ αλζξώπηλσλ
πξάμεσλ (ι.ρ. ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηηο κεηαθνξέο, ηε βηνκεραλία, θαη ηνλ
αγξνηηθό ηνκέα), απηνύο πνπ απνηππώλνπλ ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή
θαηάζηαζε (ι.ρ. ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ε ππνβάζκηζε ηεο γεο, ε θαηάζηαζε ηεο
άγξηαο δσήο, ε θαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ) θαη απηνύο πνπ αληινύλ
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο (ι.ρ. ηα λνηθνθπξηά, νη επηρεηξήζεηο, ην θξάηνο, ε παγθόζκηα
θνηλσλία). Σν ρήκα 1 ζθηαγξαθεί ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπο
ηύπνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο δεηθηώλ, όπσο επίζεο θαη ραξαθηεξίδεη ηηο αιιεινεπηδξάζεηο θη αλαδξάζεηο ηνπο.

ρήκα 1. Μεζνδνινγηθό πιαίζην επηινγήο δεηθηώλ ΠΚΑ
Σν πξνηεηλόκελν πιαίζην είηε απηό θαζ’ απηό, όπσο ν νξγαληζκόο ΟΟΑ όξηζε, είηε
εκπινπηηζκέλν κε νξηζκέλνπο επηπιένλ ηύπνπο δεηθηώλ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα κηα
ζεηξά εθαξκνγώλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε κηα πιεηάδα επηζηεκνληθώλ πεδίσλ όπσο
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ε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ δσλώλ (Pirrone et al 2005, Magni et al 2007) θαη ε
δηαρείξηζε δαζηθώλ εθηάζεσλ (Crabtree & Bayfield 1998).
Σν δεύηεξν δεκνθηιέο κεζνδνινγηθό πιαίζην είλαη ε πνιπ-επίπεδε θαηαγξαθή ησλ
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα πιεηάδα παξαιιαγώλ ζηελ
ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία. Σν κνληέιν παξέρεη κηα ζεηξά ελαξγώλ βεκάησλ γηα ηελ
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηώλ αεηθνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην
κνληέιν ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ (EPA
2012). Σν κνληέιν παξέρεη κηα ζεηξά αιιεινζπλδεόκελσλ βεκάησλ γηα ηελ επηινγή
δεηθηώλ αεηθνξίαο πνπ απνξξένπλ από ηελ απιή αιγνξηζκηθή ινγηθή ησλ
ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο/ δηαρείξηζεο όπνπ ε αιιεινπρία ησλ βεκάησλ πεξηιακβάλεη
ην ζρεδηαζκό, ηελ επηινγή, ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό.
Β. Μεζνδνινγηθά πιαίζηα – Σπλζεηηθνί Γείθηεο Αεηθνξίαο
Οη ζπλζεηηθνί δείθηεο αλακηγλύνπλ κεκνλσκέλνπο δείθηεο ώζηε λα απνδώζνπλ ζε
έλαλ ηειηθό βαζκό ηελ αεηθνξηθή θαηάζηαζε ελόο νξγαληζκνύ. Ελδεηθηηθά
αλαθέξεηαη ν δείθηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο ηεο Κνξέαο ηκεκαηνπνηείηαη ζε δπν
επηκέξνπο δείθηεο (Kang 2002). Ο πξώηνο παξέρεη επαξθή ηερληθή γηα ηελ επηινγή
ησλ θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ πνπ ζπζηήλνπλ κηα πιεηάδα
κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ. ε απηό ην ηκήκα πξαγκαηνπνηείηαη θη ν ηερληθόο
ππνινγηζκόο – πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηκέξνπο κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ. ην δεύηεξν
ηκήκα δίλεηαη ε ηερληθήο ζύλζεζεο απηώλ ησλ δεηθηώλ ζε έλαλ ζπλνιηθό δείθηε
αεηθνξίαο.
Άιιε αμηνζεκείσηε νηθνγέλεηα κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε
ζύλζεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ ζε έλαλ εληαίν δείθηε βαζίδνληαη ζηηο
πνιπθξηηήξηεο ηερληθέο (ι.ρ. AHP, ANP). Έλα ελδεηθηηθό παξάδεηγκα ζε απηή ηε
ινγηθή είλαη ησλ Zhou et al (2006) πνπ πξόηεηλαλ ηε ρξήζε ησλ πνιπθξηηήξησλ
ηερληθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο πξνζνκνίσζεο γηα ηε γξαθηθή
αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ππνινγηζκό ηεο
αεηθνξηθήο θαηάζηαζεο κηαο πεξηνρήο.
Μηα άιιε ζεηξά κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζην εύξνο ηνπ
νξγαληζκνύ – ζπζηήκαηνο, δειαδή ζε κίθξν – (ι.ρ. επηρείξεζε), ζε κέζν – (ι.ρ.
πεξηνρή) θαη κάθξν – θιίκαθα (ι.ρ. θξάηνο, παγθόζκηα). Σν δεκνθηιέζηεξν πιαίζην
πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε κηθξό – θιίκαθα (ηηο επηρεηξήζεηο) ζρεηηθά κε ηελ επηινγή
κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ είλαη νη νδεγίεο / νδεγνί ηεο Παγθόζκηαο Πξσηνβνπιίαο
Απνθάιπςεο Πιεξνθνξηώλ κέζσ Εθζέζεσλ (Global Reporting Initiative), ελώ
παξνρή ζπλζεηηθώλ δεηθηώλ αεηθνξίαο πξαγκαηνπνηείηαη από ην ρξεκαηηζηήξην ηεο
Νέαο Τόξθεο (Dow Jones Sustainable Group Index).
ε νξγαληζκνύο κέζεο – θιίκαθαο πξνηείλεηαη κηα πιεηάδα πιαηζίσλ. Οη Ness et al
(2007) ηα ηαμηλνκνύλ ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο σο εμήο: ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ
ξνώλ πιηθώλ (Economy-wide material flow analysis), ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο νπζηώλ
(substance flow analysis), ηηο εηζξνέο – εθξνέο ελέξγεηαο (input-output energy
analysis), ηηο ηνπηθέο κεηξήζεηο έκκεζσλ θη άκεζσλ ξνώλ ελέξγεηαο (Regional
emergy analysis) θαη ηα κνληέια γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο
ελέξγεηαο (Regional exergy analysis). Οη Hendriks et al (2000) παξνπζηάδνπλ έλα
κνληέιν αλάιπζεο ησλ ξνώλ πιηθώλ γηα ηε κέηξεζε ηεο αεηθόξνπ επίδνζεο ησλ
νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε νπεδία. Σα ζεκειηώδε βήκαηα ηνπ
πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ αθνινπζνύλ ηελ ηππηθή αιγνξηζκηθή ζρέζε ησλ
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ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο όπσο είλαη: ν θαζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ, ε πεξηγξαθή ηνπ
ζπζηήκαηνο κειέηεο, ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ην ηζνδύγην πιηθώλ, ν ζρεδηαζκόο
ζελαξίσλ θη, ηέινο, ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Μηα αλαιπηηθή εηθόλα ησλ
ηνπηθώλ κνληέισλ εηζξνώλ – εθξνώλ δίλεηαη από ηνπο Wiedman et al (2007). Αξθεηή
δνπιεηά έρεη γίλεη επίζεο θαη από ηνλ νξγαληζκό ΟΟΑ όπνπ ππνινγίδνληαη αξθεηά
κνληέια γηα κηα ζεηξά ρσξώλ κέιε ηνπ νξγαληζκνύ.
Όζνλ αθνξά ζε επίπεδν ρώξαο, νη θνηλά δηαδεδνκέλεο κεζνδνινγίεο αθνξνύλ θπξίσο
ηελ ελζσκάησζε ζην δείθηε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Εζληθνύ Πξντόληνο (ΑΕΠ)
ζπκπιεξσκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ (ηνπο νλνκαδόκελνπο δνξπθνξηθνύο – satellite) πνπ
βνεζνύλ ζηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπ πεξηβαιινληηθνύο θη
νηθνινγηθνύο πόξνπο κηαο νηθνλνκίαο. Μηα εμέρνπζα ηερληθή είλαη ησλ Ηλσκέλσλ
Εζλώλ (ΗΕ) γηα ην ζρεδηαζκό ελόο πξάζηλνπ ΑΕΠ (Green GDP) γηα παξαθνινύζεζε
ζην επίπεδν θάζε ρώξαο. Η θηινζνθία απηώλ ησλ ηερληθώλ είλαη λα
παξαθνινπζνύληαη πιεξνθνξίεο ζε εηήζηα βάζε πνπ αθνξνύλ ηηο δαπάλεο
αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ (ι.ρ. ηεο ξύπαλζεο ηνπ εδάθνπο ή
ηεο ξύπαλζεο ηνπ αέξα), ηηο δαπάλεο πξνζηαζίαο από επηθείκελεο αιιαγέο ζην θιίκα
θαη ηηο απώιεηεο πνπ ελδερνκέλσο απνηππώλνληαη ζην ΑΕΠ σο ζπλέπεηα ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο κνληέισλ αεηθόξσλ δεηθηώλ δηαθξίλνληαη ζύκθσλα κε ηε
δηάζηαζε πνπ κεηξνύλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πιαίζηα πνπ δίλνπλ
έκθαζε απνθιεηζηηθά ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ή ζε θνηλσληθά ζέκαηα ή θαη ζε
ζέκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε απηή ηε ινγηθή, έλα κεγάιν ηκήκα
κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ δίλεη έκθαζε ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα όπσο είλαη ν
πεξηβαιινληηθόο δείθηεο αεηθνξίαο (Environmental Sustainability Index) ηνπ
Δηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ (World Economic Forum), ν πεξηβαιινληηθόο δείθηεο
αεηθνξίαο πνπ εηζήρζε από ην παλεπηζηήκην ηνπ Γέηι (Yale University) θαη ην
νηθνινγηθό απνηύπσκα (ecological footprint) πνπ παξνπζηάδεηαη ζε αξθεηέο
παξαιιαγέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ
πεξηβαιινληηθό δείθηε αεηθνξίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γέηι κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ
ζηηο αθόινπζεο: ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπζηεκάησλ, ηε κείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απεηιώλ γηα ηελ αλζξώπηλε δσή, ηε
ζπλεξγαζία ησλ ρσξώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζεζκώλ ώζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ αεηθόξν αλάπηπμε.
Εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ην νηθνινγηθό απνηύπσκα πνπ είλαη έλα ζύζηεκα ινγηζηηθήο
θαη δεηθηώλ κέηξεζεο ησλ αλαγθώλ πνπ έρεη κηα θνηλσλία γηα ηελ επηβίσζή ηεο ζε
όξνπο πεξηβάιινληνο (ι.ρ. έθηαζε γεο).
ην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο νξηζκέλα κεζνδνινγηθά πιαίζηα παξέρνπλ
έκθαζε ζηε κέηξεζε ησλ θνηλσληθώλ παξακέηξσλ όπσο είλαη ν Δείθηεο Αλζξώπηλεο
Αλάπηπμεο (Human Development Index) ησλ ΗΕ. Παξνκνίσο, νη Cutter et al (2003)
παξνπζίαζαλ έλαλ δείθηε κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο δπζαλεμίαο σο απνηέιεζκα ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Επηγξακκαηηθά κπνξεί λα θαηαγξαθνύλ σο
πξνβιήκαηα θνηλσληθήο δπζαλεμίαο ε απώιεηα εξγαζίαο, ε κεηαλάζηεπζε, ε έιιεηςε
ηξνθήο θη άιισλ θνηλσληθώλ παξακέηξσλ σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγώλ πνπ
πθίζηαηαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Οη δείθηεο κεηαηξνπήο ηνπ ΑΕΠ (ζε πξάζηλν ΑΕΠ)
δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε, δειαδή ζηελ απνηίκεζε ηεο
ρξεκαηηθήο επεκεξίαο πνπ ζα απνιέζεη ε θνηλσλία από ηελ ππνβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο (ι.ρ. ν δείθηεο ησλ Pearce θαη Atkinson, 1993). Ωζηόζν, ππάξρνπλ
κεζνδνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ηξηζππόζηαην νξηζκό ηεο αεηθνξίαο γηα ηε
κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο όπσο είλαη ε
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εξγαζία ησλ Spioni et al (2009). Η βηβιηνγξαθία πεξηέρεη θαη κηα ζεηξά
κεζνδνινγηώλ πνπ δηεπξύλνπλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ελζσκαηώλνληαο θαη ηε ζεζκηθή
δηάζηαζε όπσο είλαη ην ηλζηηηνύην ηνπ Wuppertal (Spangenberg 2002).
Με ην θξηηήξην ηεο πξνζέγγηζεο «από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» ελλνείηαη όηη ε
επηινγή θη ν ζρεδηαζκόο ησλ δεηθηώλ πξαγκαηνπνηείηαη από κηα νκάδα
εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε (Fraser et al 2006). Με ηελ πξνζέγγηζε απηή
πξνεηνηκάδεηαη έλα απζηεξό θαη ζπκπαγέο ζύλνιν δεηθηώλ γηα ηε κέηξεζε ηεο
αεηθόξνπ θαηάζηαζεο θάζε πεξηνρήο. ε απηή ηελ θαηεγνξία εκπεξηέρνληαη
κεζνδνινγίεο όπσο είλαη ησλ Hemphill et al (2004) όπνπ κηα επηιεγκέλε νκάδα
αθαδεκατθώλ θη εηδηθώλ ζε δεηήκαηα αεηθνξίαο επηιέγνπλ δείθηεο αεηθνξίαο. Από
ηελ άιιε πιεπξά, κηα ζεηξά κεζνδνινγηθώλ πιαηζίσλ βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ
ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ δεηθηώλ αεηθνξίαο κηαο πεξηνρήο (Altieri &
Maseva 1993). Οη κεζνδνινγίεο απηέο νλνκάδνληαη από «ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή»,
δηόηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο έρνπλ ελεξγό ξόιν θαη «θωλή» ζην ζρεδηαζκό ησλ δεηθηώλ
θαη ε θνξπθή, νη ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο, ιακβάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο βάζεο, ησλ
εκπιεθόκελσλ θνηλσληώλ, ζνβαξά ππόςε. Μηα κεγάιε νκάδα εξγαζηώλ έρεη
εθπνλεζεί γηα ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ ηερληθώλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνηθίισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζηελ επηινγή δεηθηώλ αεηθνξίαο. Η
πιεηνςεθία απηώλ ησλ ηερληθώλ βαζίδνληαη ζε ηερληθέο πςειήο καζεκαηηθήο
ηππνπνίεζεο γηα ηελ αθξηβή επηινγή δεηθηώλ αεηθνξίαο όπσο είλαη νη πνιπθξηηήξηεο
ηερληθέο (multicriteria). Οη Mentoza et al (2000) πξόηεηλαλ σο θαηάιιειε ηελ
πνιπθξηηήξηα ηερληθή ζε εθαξκνγέο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο δαζηθώλ εθηάζεσλ.
Σν ππόδεηγκα ηνπο νηθνδνκήζεθε ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά επίπεδα όπσο: α) ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο (ι.ρ. ηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνινγηθή, ηελ παξαγσγή
θαη ηελ πνιηηηθή), β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεηθηώλ, γ) ηνπο δείθηεο θαη δ) ηηο
επηζεσξήζεηο. Σν θάζε βήκα πινπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ
ζπγθεληξώλνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν θαη δηακέζνπ ηεο ηερληθήο ηνπ
θαηαηγηζκνύ ηδεώλ (brain storming) ζπδεηείηαη πιεηάδα ζεκάησλ.
Η ηειεπηαία θαηεγνξία κεζνδνινγηώλ βαζίδεηαη ζηηο κνλάδεο απνηίκεζεο ησλ
δεηθηώλ αεηθνξίαο. Εμέρνπζα θαη δηαξθήο ζπδήηεζε δηεμάγεηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα
ηηο κνλάδεο απνηίκεζεο ησλ δεηθηώλ αεηθνξίαο κηαο θαη ζεσξείηαη θξίζηκν ζηνηρείν
θαηά ηε θάζε ελνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δεηθηώλ ζε ζπλζεηηθνύο δείθηεο. Ο
ζπλδπαζκόο πνηθίισλ κνλάδσλ ζε έλα δείθηε δίρσο ηε κεηαηξνπή ηνπο ή ηε βνήζεηα
ζηαζκίζεσλ νδεγεί ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη
θπξίσο δίρσο ζπγθξηηηθή ηθαλόηεηα κεηαμύ νξγαληζκώλ. ε απηό ην πιαίζην, νη
δείθηεο αεηθνξίαο κπνξεί λα ηαμηλνκεζνύλ ζε δπν γεληθέο θαηεγνξίεο ηερληθώλ πνπ
πξνζθέξνπλ δείθηεο πνπ απνηηκώληαη:
(α) ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο ή ρξεκαηηθνύο όξνπο, θαη
(β) ζε κε-ρξεκαηηθέο κνλάδεο ή ζε θπζηθέο πνζόηεηεο.
ηελ πξώηε θαηεγνξία είλαη δπλαηόλ λα ελαπνηεζνύλ όιεο νη ηερληθέο πνπ πεγάδνπλ
από ηελ επηζηήκε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηβάιινληνο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ
θαηαγξαθή ησλ ηερληθώλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζε ρξεκαηηθνύο όξνπο ή ηεο
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ζηνπο ηππηθνύο νηθνλνκηθνύο δείθηεο (ι.ρ. ην πξάζηλν
ΑΕΠ). Απηέο νη κεζνδνινγίεο βνεζνύλ λα κεηαθξαζηνύλ νη επηπηώζεηο ζην θπζηθό
πεξηβάιινλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη λα απνηηκώληαη δηακέζνπ ησλ θιαζηθώλ
νηθνλνκηθώλ δεηθηώλ ώζηε λα ζπλππνινγίδεηαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζηελ
θνηλσληθή επεκεξία.
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ηε δεύηεξε θαηεγνξία δεηθηώλ κηα ζεηξά κεζνδνινγηώλ ζπκβάιιεη ζηελ απνηίκεζε
ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ζε θπζηθέο πνζόηεηεο. Οη Moldan et al (2012)
εθζέηνπλ κηα ζεηξά δεηθηώλ πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
Οη πεξηζζόηεξνη δείθηεο ηνλίδνπλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη απνηηκώληαη
θπξίσο ζε θπζηθέο πνζόηεηεο όπσο νη δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ρξήζε
πδαηηθώλ πόξσλ, πνζόηεηα παξαγσγήο πγξώλ απνβιήησλ θη αέξηνη ξύπνη.
Μεζνδνινγία
Η κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό ησλ ηερληθώλ βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο
(literature review) θαη ηππνινγίαο ησλ ηειηθώλ
επξεκάησλ (typology). Σα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο
είλαη όπσο απνηππώλνληαη ζην ρήκα 2.
(Α) Κξηηήξηα εύξεζεο βηβιηνγξαθίαο
Πξώην κέιεκα είλαη λα θαζνξηζηνύλ ηα θξηηήξηα
πνπ ζα βαζηζηεί ε αλαδήηεζε θαη ε ζπιινγή ησλ
θαηάιιεισλ άξζξσλ. Η ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία ησλ
δεηθηώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο εγείξεη κηα πιεηάδα
ζεκαληηθώλ δεηεκάησλ ζπδήηεζεο πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ επηινγή ηεο
ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σα θξίζηκα θξηηήξηα πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά θαηά ηελ επηινγή
βηβιηνγξαθίαο είλαη ηα εμήο:
ρήκα 2: Δνκή ηεο έξεπλαο
(1) Σύπνη δεηθηώλ: κεκνλσκέλνη δείθηεο ζπλζεηηθνί δείθηεο
Οη κεζνδνινγίεο πνπ δηαθξίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη δπλαηόλ λα ηαμηλνκεζνύλ
ζε δπν γεληθέο θαηεγνξίεο (Böhringer & Jochem 2007; Mori & Christodoulou 2012):
α) ζε απηέο πνπ επηιέγνπλ καθξνζθειή ζεηξέο κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ γηα ηελ
απνηύπσζε δηαθόξσλ πιεπξώλ ηεο αεηθόξνπ θαηάζηαζεο ελόο νξγαληζκνύ (ι.ρ. 20
νηθνλνκηθώλ, 10 πεξηβαιινληηθώλ θαη 22 θνηλσληθώλ) θαη ζε εθείλεο ζπλζέηνπλ
κεκνλσκέλνπο δείθηεο ζε έλαλ ηειηθό δείθηε πνπ απνηηκά ηελ αεηθόξν θαηάζηαζε
ηνπ νξγαληζκνύ κε έλα βαζκό.
Καηά ζπλέπεηα νη θξίζηκεο ιέμεηο αλαδήηεζεο είλαη: «κεκνλωκέλνη»,
«απινί», «ζπλζεηηθνί δείθηεο αεηθνξίαο».
(2) Μίθξν-, κέζν- κάθξν-θιίκαθα
Η ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία θαηαβάιιεη επδηάθξηηε θξνληίδα ζηνλ θαζνξηζκό ζε
πξώην ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ νη δείθηεο πνπ ζα
απνηηκήζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ζα παξαθνινπζνύλ ηελ δηαρξνληθή
εμέιημή ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ εηζέξρεηαη, εθηόο ησλ ηερληθώλ δεηεκάησλ, ε ρσξηθή
δηάζηαζε ζηηο κεηξήζεηο. Η ρσξηθή δηάζηαζε δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε ηξεηο γεληθέο
θαηεγνξίεο σο εμήο:

242

(α) ζηελ θιίκαθα ηεο επηρείξεζεο
ε απηή ηε κνλάδα αλάιπζεο, νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε επίπεδν
επηρείξεζεο ή θιάδσλ επηρεηξήζεσλ (Keeble et al 2003). Θα ήηαλ δπλαηόλ,
δαλεηδόκελνη από ηελ νξνινγία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, λα νλνκάζνπκε απηή ηελ
νπηηθή σο κειέηε ηεο κηθξννηθνλνκηθήο ή κειέηε ζε κηθξό-θιίκαθα ηεο αεηθόξνπ
επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
(β) ζε θιίκαθα πεξηνρήο
ε απηό ην επίπεδν, κηα ζεηξά εξγαζηώλ παξέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο θαη ηερληθέο
γηα ην ζρεδηαζκό δεηθηώλ κέηξεζεο ηεο αεηθόξνπ θαηάζηαζεο κηαο πεξηνρήο (Reed et
al 2006). Οη δείθηεο δηαθξίλνληαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε απινύο θαη ζπλζεηηθνύο
δείθηεο αλάινγα κε ην κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη ηελ πεξίπησζε κειέηεο.
(γ) ζε θιίκαθα θξάηνπο
Οη εξγαζίεο απηνύ ηνπ πεδίνπ επεθηείλνληαη από ην κίθξν- θαη κέζν-θιίκαθα ζηε
κέηξεζε ηεο αεηθόξνπ επίδνζεο νιόθιεξνπ ηνπ θξάηνπο, δειαδή ζε κάθξν-θιίκαθαη
(Hueting & Reijnders 2004). ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ην ζύζηεκα θαζνξίδεηαη από
πνιηηηθή άπνςε ζηα όξηα ηνπ θξάηνπο αθήλνληαο θξίζηκεο πεξηβαιινληηθέο
παξακέηξνπο εθηόο ηνπο ζπζηήκαηνο γεγνλόο πνπ απνδπλακώλεη ηα απνηειέζκαηα
ησλ δεηθηώλ σο πξνο ηελ άζθεζε πνιηηηθήο.
Οη θξίζηκεο παξάκεηξνη αλάιπζεο είλαη: αεηθνξηθνί δείθηεο ζε θιίκαθα
επηρείξεζεο, πεξηνρήο, θαη θξάηνπο.
(3) Μνλνδηάζηαηνη – πνιπδηάζηαηνη δείθηεο
Η έλλνηα ηνπ κνλνδηάζηαηνπ ή πνιπδηάζηαηνπ δείθηε πξνέξρεηαη από ηελ πνηθηιία
ησλ νξηζκώλ θαη ησλ ηάζεσλ πνπ πεγάδνπλ από απηέο. Αλαηξέρνληαο ζηελ
πεξηγξαθήο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθόξνπ επίδνζεο ζπλάγεηαη θαζαξά όηη αλάινγα κε ηελ
έκθαζε πνπ έρεη δνζεί θαηά ηελ αλάιπζε δηαθνξεηηθώλ νξηζκώλ αληίζηνηρα
αλακέλνληαη λα είλαη ηα επξήκαηα θαη ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ δεηθηώλ γηα
ηε κέηξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θάζε κηα από απηέο ηηο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα,
όηαλ ε έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηνλίδεη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηόηε νη
δείθηεο αληίζηνηρα επηθεληξώλνληαη ζηελ απνηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
θαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ (Whitfold et al 2001), αληίζηνηρα ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ αζζελή αεηθνξία (Pearce & Atkinson 1993) θαη,
ηέινο, ζε κηα ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ ηξηώλ πηπρώλ ηεο αεηθνξίαο όηαλ πξόθεηηαη γηα
ηνλ ηξηζππόζηαην νξηζκό ηεο αεηθνξίαο (Ekins et al 2003).
Καηά ζπλέπεηα νη θξίζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο
είλαη: πιαίζην «πεξηβαιινληηθώλ», «θνηλωληθώλ» θαη «νηθνλνκηθώλ»
δεηθηώλ, «αζζελήο» θαη «ζζελαξή» αεηθνξηθνί δείθηεο.
(4) Ακθίδξνκεο πξνζεγγίζεηο: «από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» - «από ηε
βάζε πξνο ηελ θνξπθή»
Αξθεηέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πξνβάιινπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο
επηινγήο αεηθνξηθώλ δεηθηώλ είηε «από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» είηε «από ηε
βάζε πξνο ηε θνξπθή» (Fraser et al 2006). Η πξώηε πξνζέγγηζε πεξηθιείεη έξεπλεο
κε ηερληθέο επηινγήο δεηθηώλ αεηθνξίαο από νκάδεο εηδηθώλ (experts) νη νπνίνη δξνπλ
απνκνλσκέλα από ην ζύζηεκα θαη θαζηεξώλνπλ ηνπο δείθηεο ζε απηό. Η δεύηεξε
πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηερληθέο πνπ ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ
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ελδηαθεξόκελσλ νκάδσλ (πνπ απνηεινύλ απηό πνπ νλνκάδεηαη ε βάζε ηνπ
ζπζηήκαηνο) γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ επηινγή δεηθηώλ αεηθνξίαο.
Οη θξίζηκεο παξάκεηξνη είλαη: «από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» θαη «από
ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή» επηινγή δεηθηώλ αεηθνξίαο.
(5) Υξεκαηηθέο κνλάδεο - θπζηθέο πνζόηεηεο
Σέινο, έλα θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ δεηθηώλ αεηθνξίαο είλαη
νη κνλάδεο απνηίκεζήο ηνπο, δειαδή ν ηύπνο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ δεηθηώλ
όπσο είλαη νη ρξεκαηηθέο κνλάδεο ή νη θπζηθέο πνζόηεηεο. Μηα ζεηξά κεζνδνινγηώλ
ζηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία παξέρνπλ επαξθείο ηερληθέο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ
πεξηβαιινληηθώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ παξακέηξσλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ηε
κέηξεζε ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ ηεο αεηθνξίαο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο (Pearce &
Atkinson 1993). Καζώο επίζεο θαη έλα ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο, εμίζνπ αμηόινγν ζε
πνζόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα, πνπ πξνζθέξεη κηα ζεηξά από ηερληθέο γηα λα
δηεπθνιύλεη ηελ αλάκεημε ησλ δηαθνξεηηθώλ κνλάδσλ κέηξεζεο ζε έλαλ ζπλζεηηθό
δείθηε κέηξεζεο ηεο αεηθόξνπ επίδνζεο (Gustavson et al 1999).
Οη θξίζηκεο παξάκεηξνη είλαη: δείθηεο αεηθνξίαο απνηηκνύκελνη ζε
ρξεκαηηθνύο όξνπο θαη ζε θπζηθέο πνζόηεηεο.
(Β) Αμηνιόγεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο – Πεξηνδηθώλ θαη Θεζκηθώλ Κεηκέλωλ – Σρεηηθά κε
ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
ε απηή ηελ ελόηεηα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο
βηβιηνγξαθίαο, δειαδή πνηνηηθνί δείθηεο πνπ αμηνινγνύλ ηελ πνηόηεηα ησλ πεγώλ
από όπνπ αληινύληαη ηα ζρεηηθά επηζηεκνληθά θείκελα. Σν πξώην θξηηήξην γηα ηελ
επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ε ζρεηηθόηεηα ηνπ άξζξνπ κε ηηο θξίζηκεο
παξακέηξνπο πνπ νξίζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη
θάπνηα από ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο αλαθέξεηαη είηε ζηνλ ηίηιν ηεο επηζηεκνληθήο
εξγαζίαο είηε ζηηο ιέμεηο θιεηδηά ηνπ άξζξνπ. Σν δεύηεξν θξηηήξην είλαη ηα άξζξα λα
είλαη δεκνζηεπκέλα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ
επηζηεκνληθώλ εθδνηηθώλ νίθσλ κε έκθαζε ζε ζέκαηα αεηθνξίαο, πεξηβαιινληηθά,
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά. Σν ηξίην θξηηήξην βαζίδεηαη ζηελ πνηόηεηα ησλ
πεξηνδηθώλ όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηε βαξύηεηα θαη ηελ απήρεζε ησλ
πεξηνδηθώλ ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα.
(Γ) Πνζνηηθή Αλάιπζε - Τππνινγία ηωλ Απνηειεζκάηωλ
ε απηή ηελ ελόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πνζνηηθή αλάιπζε κε ηε βνήζεηα
βαζηθώλ ζηαηηζηηθώλ ηεζη θαη δηαγξακκαηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ πιήζνπο ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζύκθσλα κε ηε δηάθξηζε ηνπ πξώηνπ βήκαηνο. ύκθσλα κε ηα πέληε
θξηηήξηα πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ πξώηε ελόηεηα ζα γίλεη κηα πξνβνιή ηεο ρξνληθήο
παξνπζίαο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.
(Γ) Δπηινγή – Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Γεηθηώλ Αεηθνξίαο
Η ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ηνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα
κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ ζα αλαιπζνύλ θαηά ηα πξώηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο.
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Η ελόηεηα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη ηελ πνζνηηθή επεμεξγαζία ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο αεηθνξίαο. Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ άληιεζε
δεδνκέλσλ από πέληε γλσζηνύο εθδνηηθνύο νίθνπο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ όπσο
είλαη ε Elservier, ε Springer, ε Taylor and Francis, ε Wiley θαη ηέινο ε SAGE
Publications. Αλαιπηηθά γηα ηνλ πξώην εθδνηηθό νίθν, ηα πεξηνδηθά θαη ην πιήζνο
ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο δείθηεο αεηθνξίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα
1.
Πίλαθαο 1. Αξηζκόο άξζξσλ/ επηζηεκνληθό πεξηνδηθό – Εθδνηηθόο Οίθνο Elsevier
Πεξηνδηθά
1. Environmental Impact Assessment Review
2. Ecological Indicators
3. Ecological Economics
4. World Development
5. Landscape and Urban Planning
6. Resources, Conservation and Recycling
7. Geoforum
8. Land Use Policy
9. Renewable and Sustainable Energy Reviews
10. Global Environmental Change
11. Ecological Modelling
12. Forest Policy and Economics
13. Forest Ecology and Management
14. Ecological Engineering
15. Environmental International
ύλνιν Άξζξωλ

Αξηζκόο Άξζξωλ
557
671
1561
966
474
463
246
674
1140
588
726
386
1482
428
423
10784

Από ηνλ πίλαθα 1 πξνθύπηεη όηη ν αξηζκόο ησλ πεξηνδηθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ
ηνπιάρηζηνλ πάλσ από 50 άξζξα ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο είλαη
15. Σα πεξηνδηθά έρνπλ θπξίσο πεξηβαιινληηθό πξνζαλαηνιηζκό (60%), ελώ ηα
ππόινηπα δίλνπλ έκθαζε ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε (20%) θαη, ηέινο,
νξηζκέλα ζε γεσγξαθηθέο παξακέηξνπο (20%). Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ άξζξσλ
είλαη 10784 θαη ππνινγίδνληαη θαηά κέζν όξν 718 άξζξα αλά πεξηνδηθό.
Πίλαθαο 2. Αξηζκόο άξζξσλ/ επηζηεκνληθό πεξηνδηθό – Εθδνηηθόο Οίθνο Springer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πεξηνδηθά
Environment, Development and Sustainability
Regional Environmental Change
Clean Technologies and Environmental Policy
Environmental and Resources Economics
Environmental Management
Environmental Monitoring and Assessment
Environmental Modeling and Assessment
Energy Efficiency
Sustainability Science
ύλνιν Άξζξωλ

Αξηζκόο Άξζξωλ
345
174
229
140
600
587
64
95
131
2365

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη 9 πεξηνδηθά ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Springer πνπ έρνπλ
δεκνζηεύζεη ηνπιάρηζηνλ πάλσ από 50 άξζξα ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο αεηθνξίαο.
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζην ζπγθεθξηκέλν εθδνηηθό ππάξρεη θαη κηα άιιε ζεηξά
ζρεηηθώλ πεξηνδηθώλ πνπ δεκνζηεύνπλ άξζξα γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε (κε αξηζκό
κηθξόηεξν ησλ 50 άξζξσλ) όπσο είλαη: Environmental Economics and Policy Studies
(21 άξζξα), Carbon Balance and Management (14 άξζξα), Environmental Systems
and Decisions (34 άξζξα), Environmental Evidence (12 άξζξα), Energy,
Sustainability and Society (19 άξζξα) and Natural Resources Research (43 άξζξα).
ηνλ Πίλαθα 2 ηα πεξηνδηθά δίλνπλ έκθαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ν αξηζκόο ησλ
δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ είλαη 2365 πεξίπνπ 263 άξζξα αλά πεξηνδηθό.
Ο πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη 20 πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηηο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Σν ζύλνιν ησλ άξζξσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε απηά ηα
πεξηνδηθά γηα ηνπο δείθηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο είλαη πεξίπνπ 5700. Ο αξηζκόο απηόο
αληηζηνηρεί ζε έλα κέζν όξν 288 άξζξα αλά πεξηνδηθό.
Πίλαθαο 3. Αξηζκόο άξζξσλ/ επηζηεκνληθό πεξηνδηθό – Εθδνηηθόο Οίθνο Taylor and
Francis
Πεξηνδηθά
1. Australian Journal of Environmental Management
2. Civil Engineering and Environmental Systems
3. Climate and Development
4. Climate Policy
5. Environment: Science and Policy for Sustainable Development
6. Environmental Communication: A Journal of Nature and
Culture
7. Environmental Politics
8. Ethics, Place & Environment
9. International Journal of Sustainable Development & World
Ecology
10. International Journal of Environmental Studies
11. International Journal of Sustainable Development
12. International Journal of Urban Sustainable Development
13. Journal of Environmental Planning and Management
14. Journal of Environmental Policy & Planning
15. Journal of Integrative Environmental Science
16. Journal of Natural Resources Policy Research
17. Journal of Sustainable Forest
18. Local Environment: The International Journal of Justice and
Sustainability
19. Planning & Environmental Law
20. Society & Natural Resources
ύλνιν Άξζξωλ

Αξηζκόο Άξζξωλ
397
79
143
311
779
99
573
142
711
552
105
68
794
266
118
64
560
628
486
773
5761

Σέινο, ν πίλαθαο 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά πεξηνδηθά δπν εθδνηηθώλ νίθσλ ηεο
Wiley θαη ηεο SAGE. Σν ζύλνιν ησλ άξζξσλ θαη γηα ηνπο δπν εθδνηηθνύο νίθνπο
είλαη 6596. Γηα ηνλ πξώην εθδνηηθό νίθν, ην ζύλνιν ησλ άξζξσλ είλαη 2594 (πεξίπνπ
432 άξζξα αλά πεξηνδηθό) θαη γηα ην δεύηεξν εθδνηηθό νίθν 3902 άξζξα (975 άξζξα
αλά πεξηνδηθό). Σα πεξηνδηθά έρνπλ θπξίσο πεξηβαιινληηθό πξνζαλαηνιηζκό (80%),
ελώ έλα 20% ησλ πεξηνδηθώλ δίλεη έκθαζε ζε γεσγξαθηθέο παξακέηξνπο.
Σέινο, ην ρήκα 2 αλαπαξηζηά κηα ζύλνςε ησλ δεδνκέλσλ όπσο πξνέθπςαλ από
ηνπο πίλαθεο 1, 2, 3 θαη 4.
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Πίλαθαο 4. Αξηζκόο άξζξσλ/ επηζηεκνληθό πεξηνδηθό – Εθδνηηθόο Οίθνο Wiley and
SAGE Publications
Πεξηνδηθά
1. Ecological Management (W)*
2. Environmental Policy and Governance (W)
3. Environmental Progress & Sustainability (W)
4. Environmental Quality Management (W)
5. Integrated Environmental Assessment and Management
(W)
6. Sustainable Development (W)
7. Environment and Urbanization (S)
8. Progress in Physical Geography (S)
9. The Journal of Environment & Development (S)
10. Urban Studies: An International Journal of Research in
Urban Studies (S)
ύλνιν Άξζξωλ
*

Αξηζκόο Άξζξωλ
127
223
151
127
82
1884
478
800
533
2091
6596

Τν W ζπκβνιίδεη ηνλ εθδνηηθό νίθν Wiley θαη ην **S ηνλ εθδνηηθό νίθν SAGE

ρήκα 2: Πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αλά εθδνηηθό νίθν
Με δεδνκέλε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ηελ πιεζώξα ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ,
αθνινύζσο αλαπηύζζεηαη κηα ηππνινγία ώζηε λα γίλεη ε ρξήζε ησλ δεηθηώλ
επθνιόηεξε θαη πην θαηαλνεηή. Σν ρήκα 4 αλαπαξηζηά ηελ πξνηεηλόκελε ηππνινγία
ησλ δεηθηώλ. Εηδηθόηεξα, ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο ηνπνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε
«από ηελ θνξπθή πξνο ηεο βάζε», ε νπνία πεξηέρεη ηηο ηερληθέο επηινγήο θαη
ζρεδηαζκνύ δεηθηώλ από νκάδα εηδηθώλ ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Οη δείθηεο
ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο γλώζεηο ησλ εηδηθώλ θαη θπξίσο δηακέζνπ
θαλνληζηηθώλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο, δειαδή γηα ηνπο δείθηεο πνπ ζα πξέπεη λα
απνηηκνύλ ηελ αεηθνξηθή θαηάζηαζε ελόο νξγαληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα, νη δείθηεο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηεο αλάγθεο ηεο έξεπλαο,
δίλνπλ έκθαζε ζε κηξθό -, κέζν - θαη κάθξν - θιίκαθα. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνύκελε ελόηεηα ζε θιίκαθα επηρείξεζεο, πεξηνρήο θαη θξάηνπο. ε
νπνηνδήπνηε από ηα ηξία επίπεδα, νη δείθηεο πνπ ζα πξνθύςνπλ κπνξεί λα είλαη είηε
κεκνλσκέλνη (ι.ρ. πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί ή ηξηώλ δηαζηάζεσλ) ή ζπλζεηηθνί
(ι.ρ. απνηίκεζε ζε έλα ζπλνιηθό δείθηε). Αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνύ πνιππινθόηεηαο
ηνπ δείθηεο (κεκνλσκέλνο ή ζπλζεηηθόο) κπνξεί λα απνηηκεζεί είηε ζε ρξεκαηηθέο
είηε ζε κε ρξεκαηηθέο κνλάδεο.
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ρήκα 4. Σππνινγία δεηθηώλ αεηθνξίαο
Η ίδηα πνξεία κπνξεί λα εθηπιηρηεί θαη από ηελ αληίζηξνθε πιεπξά, δειαδή
αθνινπζώληαο ηελ πξνζέγγηζε από ηε βάζε ζηελ θνξπθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη
επηινγέο ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ ζρεδηαζκνύ ησλ δεηθηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα
ζηνλ νξγαληζκό πνπ παξαθνινπζείηαη γηα ηελ αεηθνξηθή ηνπ επίδνζε.
πκπεξάζκαηα
Σν θεθάιαην θαηέγξαςε ηα πθηζηάκελα κεζνδνινγηθά πιαίζηα κέηξεζεο ηεο
αεηθόξνπ θαηάζηαζεο ελόο νξγαληζκνύ. Ο επίινγνο ήηαλ λα αλαπηύμεη κηα ηππνινγία
ζρεηηθά κε ηνπο πθηζηάκελνπο δείθηεο αεηθνξίαο. Οη δύν βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο
ηππνινγίαο ήηαλ ε «από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» θαη ε από «ηε βάζε ζηελ
θνξπθή» πξνζέγγηζε γηα ηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκό δεηθηώλ αεηθνξίαο. ε απηό
ην πιαίζην, κηα ζεηξά δεηθηώλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί όπσο είλαη νη νηθνλνκηθνί,
πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί. Επηπξόζζεηα, νη δείθηεο κπνξεί λα δηαθξηζνύλ ζε ζεη
κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ ή ζε ζπλζεηηθνύο δείθηεο αεηθνξίαο, ελώ νη δείθηεο κπνξεί λα
απνηηκεζνύλ ζε ρξεκαηηθέο ή κε ρξεκαηηθέο κνλάδεο.
Η αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο αλέδεημε πσο αλ ην πιήζνο ησλ άξζξσλ
ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο αεηθνξίαο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, σζηόζν είλαη κεγάιν θαη
ην πιήζνο ησλ αδπλακηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκό ησλ δεηθηώλ.
Οξηζκέλεο αδπλακίεο πνπ ζπδεηήζεθαλ είλαη ε ζύλζεζε δηαθνξεηηθώλ δεηθηώλ
απνδπλακώλεη ηε ζπνπδαηόηεηα νξηζκέλσλ κεκνλσκέλσλ δεηθηώλ, ν θαζνξηζκόο ηνπ
ζπζηήκαηνο κε πνιηηηθά θξηηήξηα θαη όρη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ε
απνπζία ησλ δεδνκέλσλ.
Η θαηαγξαθή ησλ δεηθηώλ αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε ελόο πιαηζίνπ ζρεδηαζκνύ
δεηθηώλ πνπ ζα πεξηέρεη θαη ηηο δπν πξνζεγγίζεηο – «από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε»
θαη «από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή». Σα θξίζηκα ζεκεία είλαη αθόκε ε ρξήζε ηνπ
ηξηζππόζηαηνπ νξηζκνύ ππό έλαλ ζπλζεηηθό δείθηε αεηθνξίαο ώζηε ν ηειηθόο βαζκόο
λα είλαη ζπγθξίζηκνο δηαρξνληθά θαη δηαπεξηθεξεηαθά κε άιιεο πεξηνρέο ή ρώξεο.
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ΜΤΚΟΡΡΗΕΗΑΚΖ ΤΜΒΗΩΖ: ΜΗΑ ΝΔΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ
ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΓΑΦΩΝ
Μηραήι Οξθαλνπδάθεο

Πεξίιεςε
Σν έδαθνο είλαη έλαο επαίζζεηνο θπζηθόο πόξνο, ν νπνίνο ρξήδεη δηαρείξηζεο κε
γλώκνλα ηνλ πνιύ κεγάιν ρξόλν αλαγέλλεζεο ή δεκηνπξγίαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθή
ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθώλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζε
ζεκαληηθό βαζκό ηε δηαρείξηζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο θαη ηδηαίηεξα ηνλ
πιεζπζκό ησλ Glomeromycota. ην παξαθάησ άξζξν πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ν
ξόινο ηεο κπθνξξηδηαθήο ζπκβίσζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εδαθηθνύ πεξηβάιινληνο
θαζώο θαη νη πξννπηηθέο από ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθνξηθή δηαρείξηζε, Μπθόξξηδα, Glomeromycota
Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα
ζηε ζπκβησηηθή ζρέζε ησλ θπηώλ κε εδαθνκύθεηεο, δειαδή ηε ζπκβησηηθή ζρέζε
πνπ πεξηγξάθεηαη κε ην όλνκα κπθόξξηδα. Η κπθόξξηδα δειαδή είλαη ε
εμαλαγθαζηηθή ζπκβησηηθή ζρέζε κεηαμύ ξηδώλ ή ξηδόκνξθσλ θαη νξηζκέλσλ
εδαθνκπθήησλ.
Οη εδαθνκύθεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο κπθόξξηδαο αλήθνπλ ζηνπο
Basidiomycota, Ascomycota, Zygomycota θαη ζην θύιν ησλ Glomeromycota ην
νπνίν έρεη πεξηγξαθεί πξόζθαηα θαη απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν θύιν κπθήησλ
πνπ ζρεκαηίδνπλ κπθόξξηδεο (Schüßler 2002). Γπκλόζπεξκα, αγγεηόζπεξκα,
πηεξηδόθπηα, γακεηόθπηα θαη ζπνξόθπηα ζπκπεξηιακβάλνληαη από ην βαζίιεην ησλ
θπηώλ ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ αλαπηύζζνπλ ηε ζπκβησηηθή απηή ζρέζε. Σα θπηά
όκσο δελ είλαη ηα κόλα πνπ ζπκβηώλνπλ κε ηηο πξναλαθεξόκελεο νκάδεο κπθήησλ.
Κπαλνθύθε έρνπλ επίζεο ηελ ηθαλόηεηα λα ζρεκαηίδνπλ ζπκβίσζε κε
αληηπξνζώπνπο ηνπ θύινπ Glomeromycota (Schüßler 2002).
ηε κειέηε ηεο ζπκβησηηθήο απηήο ζρέζεο έρεη εηζαρζεί θαη επηθξαηήζεη ν όξνο
«απνηθηζκόο» (colonisation) αληί ηνπ θιαζηθνύ «πξνζβνιή» (infection) (Smith &
Read 1997). Απηό θξίζεθε αλαγθαίν γηα λα απνθεπρζεί ε ζύγρπζε θαη ε ππόζεζε
ύπαξμεο παξαζηηηζκνύ, αλ θαη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθύκαλζε ζηελ αλάπηπμε ησλ
κειώλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπκβίσζε (θπηό-κύθεηαο).
Οη κπθόξξηδεο θαη όρη νη ξίδεο ή ηα ξηδόκνξθα είλαη ην θύξην όξγαλν πξόζιεςεο από
ην εδαθηθό πεξηβάιινλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ινγαξηαζκό ησλ θπηώλ πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηελ μεξά. Γελ ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα θπηώλ πνπ κπνξνύλ
θαη αλαπηύζζνληαη θάησ από θπζηθέο ζπλζήθεο ρσξίο λα ζρεκαηίδνπλ θάπνην είδνο
κπθνξξηδηαθήο ζπκβίσζεο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
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Juglanaceae θαη Brassicaceae. Δηδηθόηεξα γηα ηα Brassicaceae έρεη γίλεη ζεκαληηθόο
αξηζκόο κνξηαθώλ κειεηώλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα κε ζρεκαηίδνπλ
κπθόξξηδα θαη έρεη βξεζεί γηα ην Arabidopsis, αιιά θαη γηα όια ηα Βrassicaceae, όηη
απνπζηάδνπλ ηα απαξαίηεηα γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ζπκβησηηθήο
ζρέζεο.
Μνξθέο κπθνξξηδηαθήο ζπκβίσζεο
Η κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο κπθνξξηδώλ. Ο
δηαρσξηζκόο έρεη γίλεη από ηνλ 19ν αηώλα θαη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε
θαηλνηππηθά γλσξίζκαηα.
Η πην δηαδεδνκέλε κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζε είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη από ην
βαζίιεην ησλ θπηώλ Γπκλόζπεξκα, Αγγεηόζπεξκα, Πηεξηδόθπηα, Γακεηόθπηα,
ζπνξόθπηα, ελώ από ην βαζίιεην ησλ κπθήησλ πεξηιακβάλεη ην θύιν ησλ
Glomeromycota. Η κνξθή απηή ηεο κπθνξξηδηαθήο ζρέζεο ππάξρεη ζην 97% ησλ
θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ μεξά.
Γεύηεξε ζεκαληηθή θαηεγνξία κπθνξξηδώλ είλαη νη απνθαινύκελεο εθηνκπθόξξηδεο.
Απηέο αλαπηύζζνληαη ζε αληηπξνζώπνπο ησλ Γπκλνζπέξκσλ θαη Αγγεηνζπέξκσλ.
Από ην βαζίιεην ησλ κπθήησλ νη ζρεηηθνί κύθεηεο είλαη αληηπξόζσπνη ησλ
Basidiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes Actynomycetes. Η νηθνινγία ηνπο
ζρεηίδεηαη κε ηα δάζε ησλ εύθξαησλ πεξηνρώλ, ελώ εκθαλίδνληαη θαη ζηηο
ππναξθηηθέο πεξηνρέο.
Σξίηε ζεκαληηθή θαηεγνξία κπθνξξηδώλ είλαη νη Οξρηδνεηδείο κπθόξξηδεο. Απηέο
ζρεκαηίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο νξρηδέεο είηε σο επίθπηα, είηε όηαλ αλαπηύζζνληαη
ειεύζεξα ζην έδαθνο.
Σέινο, ζεκαληηθόηαηεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο είλαη νη κπθόξξηδεο πνπ
αλαπηύζζνληαη ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Ericaceae, νη νπνίεο
νλνκάδνληαη εξηθνεηδείο κπθόξξηδεο. Η ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ηνπο ζεκαζία νθείιεηαη
ζην γεγνλόο όηη ηα θπηά Ericaceae έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνηθίδνπλ εδάθε κε
πνιύ ρακειό pH. Μεραληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζε
επζύλνληαη γηα ηελ αληνρή ησλ θπηώλ ζε ζπλζήθεο ηνμηθόηεηαο αξγηιίνπ.
Οπζηαζηηθά, ν κεραληζκόο απηόο ζπκβίσζεο ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε εηδηθώλ
θπηνθνηλνηήησλ όπσο νη εξηθώλεο είηε απηνί βξίζθνληαη ζε μεξέο πεξηνρέο, είηε ζε
θάζπγξα εδάθε.
Θπζαλνεηδείο κπθόξξηδεο
Οη ζπζαλνεηδείο κπθνξξηδηαθνί κύθεηεο (Arbuscular Mycorrhizal Fungi)
πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζην θύιν ησλ Glomeromycota. Οη κύθεηεο ηνπ
θύινπ απηνύ είλαη απνθιεηζηηθά ζπκβησηηθνί ζρεκαηίδνληαο εμαλαγθαζηηθή
ζπκβησηηθή ζρέζε κε ηηο ξίδεο ή ηα ξηδόκνξθα ησλ θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ
μεξά, παξαδνρή πνπ βαζίδεηαη ζηε κειέηε θαη πεξηγξαθή ηεο βηνινγίαο ησλ
γλσζηώλ εηδώλ ηνπ θύινπ απηνύ (Schüßler & Walker 2010). Αμηνζεκείσηε είλαη δε
ε πεξίπησζε ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο ησλ Glomeromycota κε cyanobacteria (Nostoc)
(Schüßler 2002), ελώ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζρεκαηίδνπλ
ζπκβησηηθή ζρέζε κε όια ηα εκβξπόθπηα.
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Πνιιά από ηα είδε ησλ Glomeromycota έρνπλ πεξηγξαθεί απνθιεηζηηθά από κεξηθά
δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πεδίν ρσξίο λα έρεη γίλεη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην
ξηδηθό ζύζηεκα θάπνηνπ θπηνύ. Έηζη, νη Schüßler θαη Walker (2010) δηαηππώλνπλ
ηελ ειαθξά ηνπο επηθύιαμε ζρεηηθά κε ην αλ είλαη απνθιεηζηηθά ζπκβησηηθά. Η
δηαηύπσζή ηνπο απηή πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ηπρόλ κειινληηθέο αλαθαιύςεηο,
αθνύ ηα κέρξη ηώξα πεηξακαηηθά δεδνκέλα δελ έρνπλ δείμεη θακία πεξίπησζε
Glomeromycota λα αλαπηύζζεηαη κε ζπκβησηηθά in vitro ή in vivo. Η πεξηγξαθή ησλ
κπθήησλ πνπ αλήθνπλ ζηα Glomeromycota, έρεη γίλεη δπλαηή κε ηε βνήζεηα θπηώλπαγίδσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ ζε έδαθνο ην νπνίν έρεη
ζπιιερζεί από δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Πνιιά από ηα δείγκαηα ησλ κπθήησλ ηνπ
θύινπ Glomeromycota πνπ απνκνλώζεθαλ ζην παξειζόλ δελ έρνπλ πεξηγξαθεί
πιήξσο έρνληαο απνκνλσζεί κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη άξα δελ είλαη γλσζηή ε
αθξηβήο ζέζε ηνπ αξρηθνύ εδαθηθνύ
δείγκαηνο, ελώ ηαπηόρξνλα δελ
ππάξρεη πιένλ δσληαλό δείγκα γηα λα
κπνξέζνπλ λα γίλνπλ κνξηαθέο
αλαιύζεηο. Δίλαη δειαδή πηζαλό λα
ππάξρνπλ αξθεηέο ζπλσλπκίεο από
θαθή ή κε νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή.
Ο πην νινθιεξσκέλνο θαηάινγνο ησλ
εηδώλ
πνπ
αλήθνπλ
ζηα
Glomeromycota πεξηιακβάλεη κέρξη
ζηηγκήο 250 είδε (Schüßler & Walker
2010), παξόια απηά ζπκπιεξώλεηαη
δηαξθώο θαη γηα ην ιόγν απηό δελ
Δηθόλα 1. πόξην κύθεηα Glomeromycota. Η
είλαη αθξηβήο ν αξηζκόο ησλ εηδώλ
ιεπθή κπάξα έρεη κέγεζνο 10κm.
πνπ πεξηιακβάλεη.
Η κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζε κεηαμύ ηνπ
θύινπ ησλ Glomeromycota θαη ησλ εθπξνζώπσλ από ην βαζίιεην ησλ θπηώλ πνπ
έρνπλ πξναλαθεξζεί πεγαίλεη πνιύ πίζσ ζην ρξόλν. Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο
ζπκβησηηθή ζρέζεο Nostoc κεηαμύ ησλ Glomeromycota θαη θπαλνθύθνπο,
δηαηππώζεθε ε άπνςε όηη ε ζπκβησηηθή απηή ζρέζε μεθηλά από ηελ αξρέγνλε γε ηελ
πεξίνδν όηαλ ε αηκόζθαηξα είρε αλαγσγηθό ραξαθηήξα κε θπξίαξρνπο ηνπο
αλαεξόβηνπο νξγαληζκνύο, ππόζεζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη κε ηελ αλάιπζε
απνιηζσκάησλ ηεο πεξηόδνπ εθείλεο. Φπινγελεηηθή αλάιπζε ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ
αλαιπζεί κε κνξηαθέο κεζόδνπο ππνδειώλεη κηα αξρέγνλε πξνθαξπσηηθή
πξνέιεπζε, θάηη πνπ εληζρύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ηα κόιηο 250 είδε ηνπο
παξνπζηάδνπλ παγθόζκηα εμάπισζε θαη βξίζθνληαη ζρεδόλ θαη ζηηο πέληε επείξνπο.
Δίλαη δειαδή πηζαλό απηό πνπ είρε δηαηππσζεί από ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‘90
σο ππόζεζε λα είλαη αιεζηλό, δειαδή όηη ε αλάπηπμε ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο κε ηηο
κπθόξξηδεο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ απνηθηζκό ηεο μεξάο από ηα θπηά. Αλ απηή
ε ππόζεζε είλαη αιεζηλή ηόηε έρνπκε κηα ζεκαληηθή πεξίπησζε ζπλεμέιημεο κε
ζπλέπεηεο ζηε δηακόξθσζε ηεο δσήο ζε πιαλεηηθή θιίκαθα. Οη Smith θαη Read
(1997) κάιηζηα δηαηππώλνπλ ηελ ππόζεζε όηη ε κεγάιε γελεηηθή πνηθηιόηεηα ησλ
θπηώλ ηεο μεξάο ζε όια ηα γέλε πνπ ζπκβηώλνπλ κε ηα Glomeromycota νθείιεηαη
ζηελ πξνζπάζεηα θαιύηεξεο πξνζαξκνγήο ηνπ θπηνύ ζηε ζπκβίσζε κε ηνλ κύθεηα,
θαζώο θαη ζηελ θαιύηεξε επηβίσζε ησλ ζπκβηώλησλ νξγαληζκώλ ζην θπζηθό
πεξηβάιινλ. Αλ είλαη ζσζηή ε ππόζεζή ηνπο ηόηε ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξόπνο
αληηκεηώπηζεο ηνπ δεύγνπο κύθεηα - θπηό θαη λα εμεηάδεηαη ν κύθεηαο σο ν
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θπξίαξρνο νξγαληζκόο. Η κνξθνινγία ηεο ζπκβίσζεο απηήο παξακέλεη αλαιινίσηε
ηα ηειεπηαία 600-450 εθ. ρξόληα, όπσο ππνδειώλεηαη από ζεηξά απνιηζσκάησλ.
Αλαηνκία ηεο ζπκβίσζεο
Οη κύθεηεο ηνπ θύινπ Glomeromycota ζρεκαηίδνπλ ζπόξηα ζθαηξηθνύ ζρήκαηνο
ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ εηδώλ. Σα ζπόξηα απηά απνηεινύλ απνζήθεο γελεηηθνύ πιηθνύ
θαη ιηπαξώλ ελώζεσλ θαη αλ θαη απνηεινύλ πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό δελ είλαη ην
κόλν, αθνύ ν κύθεηαο κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη από ηκήκαηα πθώλ, όπσο ζπκβαίλεη
ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αγελνύο πνιιαπιαζηαζκνύ. Αλαηνκηθά, ηα ζπόξηα
απνηεινύληαη από πνιιά ηνηρώκαηα, ε κνξθνινγία θαη ε δηάηαμε ησλ νπνίσλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ εηδώλ.
Σν ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ είλαη πεγή βηνρεκηθώλ ζεκάησλ, όπσο ζάθραξα,
πξσηεΐλεο, νξγαληθά νμέα, ηα νπνία όηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ζπόξηα ησλ
Glomeromycota πξνθαινύλ ηελ ξηδνβνιία ηνπο. Από ηα ζπόξηα εθηείλεηαη
κπθειηαθή πθή ε νπνία αξγόηεξα δηαθιαδίδεηαη ζε αλαδήηεζε ηεο πεγήο ηνπ
βηνρεκηθνύ ζήκαηνο πνπ επζύλεηαη γηα ηε ξηδνβνιία, δειαδή ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ
πεξηπηώζεσλ ηε ξίδα ηνπ θπηνύ.
Καηά ηελ επαθή ηνπ κύθεηα κε ηα επηδεξκηθά θύηηαξα ηεο ξίδαο ζρεκαηίδεηαη κηα
κπθειηαθή θαηαζθεπή, ην αππξεζόξην («appresorio»). ην ζεκείν απηό
αληαιιάζζνληαη βηνρεκηθά ζήκαηα κεηαμύ ησλ δύν νξγαληζκώλ: κύθεηαο - θπηό. Σν
επηδεξκηθό θύηηαξν ζηνπ νπνίνπ ην ηνίρσκα αλαπηύζζεηαη ην αππξεζόξην αληηδξά
ζηελ επαθή κε ην κύθεηα θαη ν ππξήλαο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ κεηαθηλείηαη πξνο ην
ζεκείν όπνπ εθάπηεηαη ην αππξεζόξην. Ο ππξήλαο παίξλεη ηέηνηα ζέζε ώζηε κόλν ε
θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη ην θπηηαξηθό ηνίρσκα λα παξεκβάιιεηαη κεηαμύ απηνύ θαη
ηνπ κύθεηα. ηε ζέζε απηή έρεη δηαπηζησζεί όηη ελεξγνπνηνύληαη ηα ζρεηηθά κε ηε
ζπκβίσζε γνλίδηα από ηε κεξηά ηνπ θπηνύ. ηε ζπλέρεηα ν ππξήλαο ηνπ θπηηθνύ
θπηηάξνπ ππνρσξεί ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ελώ ζηε θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη ην
θπηηαξόπιαζκα δεκηνπξγείηαη ζσιελίζθνο ζε όιν ην κήθνο από ην θπηηαξόπιαζκα
από όπνπ πεξλά ε κπθειηαθή πθή ζην εζσηεξηθό ηεο ξίδαο. Με ηελ είζνδν ηνπ
κύθεηα ζην εζσηεξηθό ηεο ξίδαο ζρεκαηίδεηαη εθηεηακέλν κπθειηαθό δίθηπν ζηε
ξίδα. Οη κπθειηαθέο πθέο κπνξεί λα δηαηξέρνπλ ηνπο κεζνθπηηάξηνπο ρώξνπο
ζρεκαηίδνληαο ην θαηλόηππν Arum type είηε λα δηαηξέρνπλ ηε ξίδα από θύηηαξν ζε
θύηηαξν ζρεκαηίδνληαο ηνλ Paris type
θαηλόηππν. Οη δπν απηνί θαηλόηππνη
έρεη δηαπηζησζεί όηη ειέγρνληαη από ην
γνληδίσκα ηνπ θπηνύ, ελώ ππάξρνπλ
θαη αλαθνξέο όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ
πίεζε θαη ππθλόηεηα ησλ ξηδηθώλ
θπηηάξσλ, όηαλ ην ξηδηθό ζύζηεκα
αλαπηύζζεηαη ζε ζπκπηεζκέλα εδάθε
(Smith & Read 2008, Smith & Smith
2011).
Δηθόλα 2. Μπθηιηαθό δίθηπν Glomus mossea ζε
ξίδεο Alnus glutinosa, από ηελ πεξηνρή ηνπ
Παιαηνρσξίνπ Υαιθηδηθήο. Γηα ηελ ρξώζε ησλ
κπθειηαθώλ πθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθή
επεμεξγαζία (Orfanoudakis et al 2004)
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Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κπθειηαθνύ
δηθηύνπ ζην εζσηεξηθό ηεο ξίδαο
ζρεκαηίδνληαη από ην κύθεηα θύζηεο
ζε δηάθνξα κεγέζε, ελώ από θάπνηα

είδε ζρεκαηίδνληαη θαη ζπόξηα. Δπίζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κπθειηαθνύ δηθηύνπ
ν κύθεηαο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξνπο κνξθνινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο, ηνπο ζύζαλνπο. Σν
κόξθσκα απηό αλαπηύζζεηαη από ηηο εζσηεξηθέο κπθειηαθέο πθέο πξνο ην
εζσηεξηθό ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ. Πξόθεηηαη γηα ππεξ-δηαθιαδηδόκελε κπθειηαθή
πθή πνπ δηαπεξλά ην θπηηαξηθό ηνίρσκα, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ δηαπεξλά
ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη απ᾽ επζείαο επαθή ηνπ
κύθεηα κε ην θπηηαξόπιαζκα. ηηο ζέζεηο απηέο γίλεηαη εθηεηακέλε αληαιιαγή
θαηηόλησλ θαη δαράξσλ κεηαμύ κύθεηα θαη θπηνύ-μεληζηή (Smith & Read 1997).
Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνύ κπθειηθνύ δηθηύνπ έρνπκε ηελ επέθηαζε ηνπ
κπθειηαθνύ δηθηύνπ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηεο ξίδαο, ζην πεξηβάιινλ δειαδή ηεο
ξηδόζθαηξαο. Οη εμσηεξηθέο πθέο απνξξνθνύλ H2O θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία, ελώ
απνβάιινπλ δάραξα θαη ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο νξγαληθά νμέα. Με ηνλ ηξόπν
απηό δηακνξθώλνληαη νη ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ξηδόζθαηξα. Ο ρώξνο ηηο
ξηδόζθαηξαο δέρεηαη ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ξηδώλ ηνπ θπηνύ αιιά θαη ησλ
κπθειηαθώλ πθώλ από ηνπο ζπκβησηηθνύο κύθεηεο, ε επίδξαζε δε απηή είλαη ηόζν
ζεκαληηθή ώζηε έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ηνπ όξνπ κπθνξξηδόζθαηξα. Σα θπηά κε
θαιά αλαπηπγκέλε κπθόξξηδα έρνπλ ην πιενλέθηεκα αμηνπνίεζεο πνιύ κεγαιύηεξνπ
όγθνπ εδάθνπο ζε ζρέζε κε άιια θπηά. Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ησλ κπθειηαθώλ
πθώλ ζην έδαθνο έρεη ηελ ηθαλόηεηα αιιαγήο ησλ ζπλζεθώλ ηεο ξηδόζθαηξαο. Με
άιια ιόγηα, δηαθνξεηηθνί κύθεηεο εθιύνπλ δηαθνξεηηθά δάραξα ζην εδαθηθό
πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα δηακνξθώλεηαη κηα ηδηαίηεξε κηθξνβηαθή παλίδα ζην
ρώξν απηό (Hooker et al 2007).

Δηθόλα 3. Γηάθνξα είδε από Glomeromycota, ζε
ξίδεο Alnus glutinosa. Α&Β : Ρίδεο δηακέηξνπ
2mm από ηελ πεξηνρή Παιαηνρώξη Υαιθηδηθήο
C&D: Ρίδεο δηακέηξνπ 2mm από ηελ πεξηνρή
Tentsmuir forest ζηε ΒΑ θνηία

Η αλάπηπμε ηεο ζπκβίσζεο όκσο
πξνρσξά αθόκε πεξηζζόηεξν. Ο
ζρεκαηηζκόο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
ζπζαλνεηδνύο κπθόξξηδαο απαηηεί
ζπληνληζκό ζηελ έθθξαζε γνληδίσλ
ηνπ θπηνύ θαη ηνπ κύθεηα. Έρνπλ
αλαγλσξηζηεί αξθεηά θπηηθά γνλίδηα
ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο ζπκβίσζεο,
κόιηο δειαδή πιεζηάζεη αξθεηά ε
κπθειηαθή πθή ζηελ επηδεξκίδα ηεο
ξίδαο αιιά θαη αθνύ εηζρσξήζεη ζην
εζσηεξηθό ηεο. Σν θπηό κε βηνρεκηθά
ζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξσηεΐλεο
ηεο νκάδαο ησλ ηξηγθνιαθηόλσλ,
ελεξγνπνηεί
ηε δηαθιάδσζε ησλ
κπθειηαθώλ πθώλ, ελώ αληίζηνηρα ν
κύθεηαο ελεξγνπνηεί ηνπηθά ηελ
έθθξαζε
πξσηετλώλ
θπηηαξηθώλ
ηνηρσκάησλ ζέηνληαο έηζη ζε θίλεζε
κηα αληαιιαγή βηνρεκηθώλ ζεκάησλ,
ε νπνία μεθηλά πξηλ νπζηαζηηθά αθόκε
έξζνπλ ζε επαθή νη δύν νξγαληζκνί.

Έρεη δε παξαηεξεζεί ζηα πξώηα απηά ζηάδηα ησλ κνξηαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ
κεηαμύ θπηνύ θαη κύθεηα ε αλίρλεπζε κεηαθνξέσλ Ρ (Φσζθόξνπ) ζηα θπηηθά
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θύηηαξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο κπθειηαθέο πθέο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη
νη ζπζαλνεηδείο κπθόξξηδεο γίλνληαη ν απνθιεηζηηθόο δηαθνκηζηήο θσζθόξνπ ζην
θπηό, κηα θαη δελ εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρνη κεηαθνξείο ζηα άιια ξηδηθά θύηηαξα.
Σν ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ησλ θπηώλ κε ΑΜF, όζνλ αθνξά ηελ πξόζιεςε Ρ είλαη
θαη ην εθηεηακέλν κπθειηαθό δίθηπν ζην εδαθηθό πεξηβάιινλ. Ο Ρ όπσο είλαη
γλσζηό είλαη κε κεηαθηλνύκελν ζξεπηηθό ζηνηρείν. Έηζη νη κπθειηαθέο πθέο πξέπεη
λα δξάζνπλ σο ηρλειάηεο γηα ηελ εύξεζε ζεκείσλ ζην έδαθoο κε πςειή
ζπγθέληξσζε Ρ. Δπηπιένλ, ε εθρπιηζεκόηεηα ηνπ Ρ εμαξηάηαη από ην εδαθηθό pH, ε
ηηκή ηνπ νπνίνπ ζην ρώξν ηεο ξηδόζθαηξαο κπνξεί λα είλαη αξθεηά ρακειόηεξα από
απηή ηνπ ππόινηπνπ εδάθνπο. Τπάξρεη δειαδή ε πηζαλόηεηα ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ
θσζθόξνπ λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά αθξηβώο ζηελ δώλε όπνπ είλαη ηδηαίηεξα
απαηηεηηθόο. Με ηε βνήζεηα ησλ κπθειηαθώλ πθώλ ην θπηό ζε ζπκβίσζε έρεη ηελ
δπλαηόηεηα πξόζιεςεο Ρ από πεξηνρή πςειόηεξνπ pH, πεξηνρή δειαδή πςειόηεξεο
δηαζεζηκόηεηαο. Σέινο, ην εθηεηακέλν κπθειηαθό δίθηπν ζην έδαθνο απνηειεί, όπσο
έρεη πξν αλαθεξζεί, ζεκαληηθό ρώξν αλάπηπμεο βαθηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
δηαιπηνπνίεζε ακκσληαθώλ ηόλησλ. Έηζη, επηθξαηνύλ ζπλζήθεο όπνπ ε κπθόξξηδα
κπνξεί θαη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξόζιεςε Ρ άκεζα, αιιά θαη αδώηνπ (Ν) κε
έκκεζν ηξόπν.
Δπίδξαζε ζηελ αύμεζε ησλ θπηώλ
Όπσο έρεη δηαηππσζεί παξαπάλσ, ηα κπθνξξηδηνκέλα θπηά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
εθκεηαιιεύνληαη πεξηζζόηεξν εδαθηθό όγθν. Με ηνλ ηξόπν απηό θαη ζε ζπλδπαζκό
κε δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζπλνπηηθά πξνεγνπκέλσο, ζηα θπηά απηά ππάξρεη
θαιύηεξε πξόζιεςε ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ. Πξάγκαηη, κπθνξξηδηνκέλα θπηά, όπσο
πξνθύπηεη από πιεζώξα πεηξακάησλ, απμάλνληαη θαιύηεξα ιόγσ ηεο
απνηειεζκαηηθόηεξεο ρξήζεο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ. Ωζηόζν, ε βειηίσζε ζηελ
αύμεζε δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ζξέςεο. Η επίδξαζε ησλ
κπθνξξηδώλ ζηελ αύμεζε είλαη πνιύ πνιύπινθε θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην
κεηαβνιηζκό ησλ θπηώλ, έηζη ώζηε ε βειηίσζε ζηελ αύμεζε λα είλαη απόξξνηα ηεο
γεληθόηεξεο βειηίσζεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ θπηνύ. Δμίζνπ ελδηαθέξνλ είλαη
επίζεο όηη, νη αιιαγέο απηέο έρνπλ ζπλέπεηεο θαη ζηελ ηαρύηεξε άλζεζε ησλ θπηώλ.
ηελ πεξίπησζε πνιπεηώλ θπηώλ θαη δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ ζεκεηώλεηαη
επηηάρπλζε ηεο ειηθίαο θαξπνθνξίαο κε ζπλέπεηα λα επηηπγράλεηαη πιήξεο
θαξπνθνξία 2-3 ρξόληα λσξίηεξα, δίλνληαο ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ζηα
ζπγθεθξηκέλα είδε θπηώλ.
Παξόια απηά, ε επίδξαζε ησλ κπθνξξηδώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ δελ
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θπηνύ. Σα θπηά πνπ
αλαπηύζζνληαη ζε έδαθνο κε πςειή δηαζεζηκόηεηα θσζθόξνπ παξνπζηάδνπλ ξηδηθό
ζύζηεκα κε θαιή δηαθιάδσζε. Σα θπηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζε εδαθηθό πεξηβάιινλ
θησρό ζε θώζθνξν εθθξίλνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο νξκνλώλ ηεο νκάδαο ησλ
Strigolactones, νη νπνίεο σζνύλ ηα θπηά λα παξάγνπλ πεξηζζόηεξα ξηδηθά ηξηρίδηα,
ελώ ηαπηόρξνλα ιεηηνπξγνύλ σο θάξνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θπηώλ από ηα
Glomeromycota. Με άιια ιόγηα, κεησκέλε δηαζεζηκόηεηα Ρ ζην πεξηβάιινλ
ζπλεπάγεηαη θπηά κε απμεκέλα ξηδηθά ηξηρίδηα, νξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε
πξόζιεςε ηνπ Ρ από ηα θπηά. Η αληίδξαζε απηή ηνπ θπηνύ πξνο αλαδήηεζε Ρ ζην
έδαθνο είλαη αλακελόκελε θαη ηαηξηάδεη ζηε θύζε ηνπ Ρ, αθνύ ε κεηαθίλεζε ησλ
θσζθνξηθώλ ηόλησλ ζην έδαθνο είλαη ειάρηζηε αλ όρη αδύλαηε.
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Η πεξηγξαθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ θπηώλ κάιηζηα
πεξηπιέθεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν παξνπζία ησλ Glomeromycota, πνπ πξνζειθύνληαη
από ηελ έθθξηζε ησλ Strigolactones. Γεληθά, ηα κπθνξξηδηoκέλα θπηά έρνπλ
πεξηζζόηεξν δηαθιαδηδόκελν ξηδηθό ζύζηεκα, παξνπζηάδνπλ δειαδή αύμεζε ζηνλ
ζπληειεζηή δηαθιάδσζεο, πνπ είλαη ζεκαληηθόηεξε αθόκε θαη από όηαλ ηα θπηά
αλαπηύζζνληαη ζε εδαθηθό πεξηβάιινλ πςειήο δηαζεζηκόηεηαο ζε Ρ. Η αληίδξαζε
δειαδή ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ απνηθηζκό από ηα Glomeromycota δελ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά γηα ηε βειηίσζε ζε ζξέςε κε Ρ, αιιά όπσο έρνπλ πξνηείλεη αξθεηνί
εξεπλεηέο, ε αληίδξαζε θαίλεηαη λα είλαη νξκνληθήο θύζεσο (Orfanoudakis et al
2004, Hodge et al 2009).
Λεηηνπξγηθή πκβαηόηεηα
Η επίδξαζε ζηελ αύμεζε ησλ θπηώλ πνηθίιεη δξακαηηθά από ζεκαληηθά ζεηηθή ζε
νπδέηεξε κέρξη θαη κε πεξηνξηζκέλε αύμεζε ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα
θηάλεη ζηα επίπεδα ηεο παζνγέλεηαο.
Η επίδξαζε ησλ Glomeromycota ζηελ αύμεζε παξνπζηάδεη δηαθύκαλζε γηα
δηαθνξεηηθά είδε κπθήησλ ή αθόκε γηα δηαθνξεηηθά κείγκαηα κπθήησλ, γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ ε ξίδα ησλ θπηώλ απνηθίδεηαη κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ κύθεηεο.
Η δηαθνξεηηθόηεηα απηή πεξηγξάθεηαη γεληθά κε ηνλ όξν ιεηηνπξγηθή ζπκβαηόηεηα
(fanctional compatibility). Η ιεηηνπξγηθή ζπκβαηόηεηα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηηο
πεξηπηώζεηο δηαρείξηζεο εθηάζεσλ όπνπ αλαπηύζζνληαη νκάδεο ή θνηλόηεηεο θπηώλ,
όπσο γηα παξάδεηγκα ιηβαδηθέο εθηάζεηο πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζε. ηηο εθηάζεηο
απηέο ζα επλνεζνύλ θαη ζα θπξηαξρήζνπλ ζπγθεθξηκέλα θπηά ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηόδνπο εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγηθήο ζπκβαηόηεηαο. Έηζη, ε δηαρείξηζε
ησλ εδαθώλ κε γλώκνλα ην πιεζπζκό ησλ Glomeromycota κπνξεί λα νδεγήζεη, ζε
επηζπκεηή δηακόξθσζε ηεο θπηνθνηλόηεηαο κηαο πεξηνρήο. Έλα ζηνηρείν πνπ
ζπλεγνξεί ζηελ άπνςε απηή είλαη ε δηαπίζησζε πνπ έρεη γίλεη από ηνπο (van der
Heijden et al 1998) ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ κπθνξξηδώλ ζηε δηακόξθσζε ηεο
θπηνθνηλόηεηαο.
Δδαθηθέο ζπλζήθεο θαη βηνπνηθηιόηεηα ησλ Glomeromycota
Όπσο έρεη δηαηππσζεί παξαπάλσ, ηα Glomeromycota εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο
επείξνπο, γεγνλόο πνπ έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ αξρέγνλε πξνέιεπζή ηνπο. Γεληθά
δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ λα ζπλδένπλ ηελ ύπαξμε θαη αλάπηπμε ησλ
Glomeromycota κε ηηο εδαθηθέο ηδηόηεηεο. Τπάξρνπλ θπζηθά αξθεηέο κειέηεο όπνπ
ζπλδέεηαη ε αθζνλία ή ε θαιύηεξε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ ηνπ θύινπ ησλ
Glomeromycota θπξίσο κε ηελ παξνπζία θάπνηνπ ζξεπηηθνύ ζηνηρείνπ θαη ηδηαίηεξα
ηνπ θσζθόξνπ αιιά θαη ηνπ αδώηνπ, ηνλ αεξηζκό αιιά θαη ηελ νξγαληθή νπζία.
ηνηρεία από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 12 επξσπατθέο ρώξεο δείρλεη όηη
γεληθά ε νξγαληθή νπζία όηαλ θπκαίλεηαη από 3% ώεο 7% δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά
ηελ αθζνλία ησλ Glomeromycota ζην έδαθνο. Δλδηαθέξνλ όκσο πξνθαινύλ νη
ελδείμεηο όηαλ ε νξγαληθή νπζία είλαη θάησ από 2%, νπόηε κόλν έλα είδνο
Glomeromycota παξαηεξήζεθε ζηα δείγκαηα ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ πνπ
αλαιύζεθαλ. Σν εύξεκα απηό δελ απνδεηθλύεη βέβαηα όηη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν
είδνο είλαη παξόλ γηα ηηο ηηκέο νξγαληθήο νπζίαο θάησ από 2%, αιιά όηη ε
βηνπνηθηιόηεηα κεηώλεηαη ζεκαληηθά. ηελ ίδηα έξεπλα, ν εθρπιίζηκνο Ρ είλαη
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ησλ AMF. Σα πεξηζζόηεξα είδε βξέζεθαλ
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λα ππάξρνπλ ζε έλα εύξνο ηηκώλ κεηαμύ 0.4 θαη 0.8 mg/100g Ρ. εκαληηθή είλαη ε
ύπαξμε ελόο είδνπο ζε ηηκέο Ρ πεξίπνπ 1-1.4mg/100g, έλδεημε όηη ε βηνπνηθηιόηεηα
ζε πςειέο ηηκέο Ρ είλαη πνιύ κεησκέλε, όπσο άιισζηε ήηαλ αλακελόκελν. Σα
πεξηζζόηεξα είδε ζπζρεηίδνληαη ζε ζπγθέληξσζε Ν από 0.15% έσο 0.35%, θαη γηα
ην Mg από 100mg/Kg - 250mg/Kg. εκαληηθό αθόκε εύξεκα απνηειεί ε ύπαξμε
ελόο ηνπιάρηζηνλ είδνπο γηα ηηκέο Κ + θάησ από 50mg/kg, όηαλ ηα πεξηζζόηεξα είδε
βξέζεθαλ ζε ηηκέο 100-310mg/kg. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώζεθε όηη ηα δηάθνξα
είδε ησλ Glomeromycota κέλνπλ αλεπεξέαζηα γηα κεγάιν εύξνο ηηκώλ εδαθηθώλ
παξαγόλησλ, ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηνπ pH, όκσο ζε αθξαίεο ηηκέο ν
αξηζκόο ησλ εηδώλ πεξηνξίδεηαη ρσξίο όκσο λα εμαιείθεηαη, νπόηε αθξαίεο εδαθηθέο
ζπλζήθεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληα βηνπνηθηιόηεηαο

Δθαξκνγέο ησλ κπθνξξηδώλ
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο
ησλ εδαθώλ ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ κε κπθόξξηδα, θαζώο ηα νθέιε είλαη πνιιαπιά.
Οη εθαξκνγέο απηέο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο θάζε είδνπο δηαρείξηζεο, από αγξνηηθέο
εθαξκνγέο έσο θαη εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ θπζηθά εδάθε, ελέξγεηεο
απνθαηάζηαζεο εδαθώλ θιπ.
Γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ ζθεπαζκάησλ δεκηνπξγείηαη έλαο θύθινο πνπ μεθηλά από
ην πεδίν. πόξηα δηαθόξσλ εηδώλ Glomeromycota ζπιιέγνληαη κε απιή
δεηγκαηνιεςία εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ξηδόζθαηξαο ηνπ θπηνύ. Σα ζπόξηα αθνύ
απνκνλσζνύλ από ην έδαθνο ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν εκβνιηαζκνύ, είηε
επηιεγκέλεο κίμεο θπηώλ, είηε ζε ηζηνθαιιηέξγεηεο ξηδώλ επηιεγκέλσλ θπηηθώλ
εηδώλ. Με ηελ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη ε καδηθή παξαγσγή εκβνιίνπ
απνηεινύκελν από ζπόξηα θαη πθέο. Γηα ηελ επθνιόηεξε δηαρείξηζε ηνπ εκβνιίνπ ηα
κέξε ηνπ κύθεηα ή ησλ κπθήησλ πνπ απνηεινύλ ην εκβόιην ελζσκαηώλνληαη ζε
πιηθά θνξείο, όπσο ε ιεπηή άξγηινο ζε κνξθή ςήγκαηνο, ή ζε ζθόλε, δεόιηζνο, θ.ά.
Σα πιηθά θνξείο είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ
εκβνιίνπ, αιιά θαη ηελ επθνιόηεξε εθαξκνγή ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ πιηθώλ
απηώλ ζην πεδίν θιείλεη θαη ν θύθινο θπηό - έδαθνο - εξγαζηήξην - καδηθή
παξαγσγή εκβνιίνπ - πξντόληα εκβνιηαζκνύ - θπηά – έδαθνο
Αγξνηηθέο Δθαξκνγέο
Η εθαξκνγή ησλ κπθνξξηδώλ επεθηείλεηαη δηαξθώο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Σα
απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπο όκσο έρνπλ ζεκαληηθή δηαθύκαλζε, γεγνλόο
πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ε πνηόηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ, ε
θαθή εθαξκνγή, νη εδαθηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ε θαθή επεμεξγαζία ησλ εδαθώλ.
εκαληηθόο αξηζκόο εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε
ησλ κπθνξξηδώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζε αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο εμαηηίαο
ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκία.
Η εθαξκνγή Glomeromycota άξρηζε θπξίσο ζε θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο αιιά θαη
ζε δελδξώδεο θαιιηέξγεηεο. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή
δηαθύκαλζε, ζε γεληθέο γξακκέο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ
παξαγσγή θπηώλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, αθνύ εθηεηακέλνη πεηξακαηηζκνί ζε
θαιακπόθη, ζηηεξά αιιά θαη νξπδώλεο έρνπλ δείμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ
παξαγσγή. εκαληηθόηεξε σζηόζν είλαη θαη ε βειηίσζε ζε δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο.
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Δθεί ε βειηίσζε δελ ζπλίζηαηαη κόλν
ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη
ζηελ επηηάρπλζή ηεο. Έηζη, ε είζνδνο
ησλ δέληξσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηελ
παξαγσγή εκθαλίδεηαη έσο θαη ηξία
ρξόληα λσξίηεξα. Η εθαξκνγή ζηηο
δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα
γίλεη
ζε
δηάθνξα
ζηάδηα.
Ο
θαιιηεξγεηήο κπνξεί λα εθαξκόζεη ηε
κπθόξξηδα ζηα λεαξά θπηά όπσο
εηνηκάδνληαη ζην θπηώξην, ζην πεδίν,
ζε λεαξή αιιά θαη ζε κεγαιύηεξε
ειηθία.
Οη επηδξάζεηο ησλ κπθνξξηδώλ όκσο
δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζηε βειηίσζε
ηεο αύμεζεο ησλ θπηώλ. Η βειηίσζε
Δηθόλα 4. Φπηά Ακπέινπ δύν έηε κεηά ηνλ
ζηελ παξάγσγή δελ κπνξεί λα έρεη σο
εκβνιηαζκό κε G.intraradices (Άλσ Αξηζηεξά)
ζε ζύγθξηζε κε κε εκβνιηαζκέλα θπηά. Φπηά
απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηελ αύμεζε ηεο
Παξάζνπ Δκβνιηαζκέλα κε ηνλ ίδην κύθεηα
παξαγόκελεο
βηνκάδαο, αλ
θαη
A,B,C, (θάησ Αξηζηεξά ) ζε ζύγθξηζε κε θπηά
απνηειεί
ίζσο
ην
απινύζηεξν
ρσξίο κύθεηα (Γεμηά θαησ).
νηθνλνκηθό θξηηήξην. Βειηησκέλα
πξντόληα είλαη δπλαηό λα πξνθύπηνπλ
θαη κε ιηγόηεξε βηνκάδα αιιά κε αύμεζε σθέιηκσλ ζπζηαηηθώλ. Έηζη, έρεη
παξαηεξεζεί όηη ηα θπηά κεηά ηνλ εκβνιηαζκό κε AMF παξνπζηάδνπλ αύμεζε ζηελ
ζπγθέληξσζε αληηνμεηδσηηθώλ, βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ γεσξγηθώλ
πξντόλησλ, ώζηε ν όξνο βειηίσζε λα έρεη κηα επξύηεξε έλλνηα. Αλάινγν είλαη ην
παξάδεηγκα δαζηθώλ πξντόλησλ, όπσο ηα θξάλα, κύξηεια θιπ (Gollotte et al 2009).
Ο ξόινο ησλ κπθνξξηδώλ είλαη ζεκαληηθόο θαη γηα ηελ θπηνπξνζηαζία, ηδηαίηεξα από
βηνηηθνύο παξάγνληεο αιιά θαη από αβηνηηθνύο, πξνζδίδνληαο γηα παξάδεηγκα ζηα
θπηά θαιύηεξε αλνρή ζηελ μεξαζία. Σα κπθνξξηδηνκέλα θπηά παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθή αύμεζε ησλ PR (pathogenesis related) πξσηετλώλ, εκθαλίδνληαο
ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ αληνρή ζε νπνηαδήπνηε πξνζβνιή ππόγεηα αιιά θαη
ππέξγεηα.
Δθαξκνγέο ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ εδαθώλ

Δηθόλα 5. Απνθαηάζηαζε εδαθώλ ζε
επηβαξπκέλα
από
κεηαιιεπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο. Πεξηνρή Οιπκπηάδαο
Υαιθηδηθήο (Άλσ θσηνγξαθίεο),
θεληξηθή
Ιλδία
ζε
πεξηνρή
επηβαξπκέλε κε ςεπδάξγπξν (Zn).

Δλδηαθέξνπζα πξννπηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κπθνξξηδώλ απνηειεί ν εκβνιηαζκόο θπηώλ πνπ
επηιέρζεθαλ ζε εθαξκνγέο απνθαηάζηαζεο.
Γεληθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε
πεξηνρέο όπνπ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε είλαη
πνηθίια θαη ηδηαίηεξα γηα θάζε πεξηνρή. Οη
πεξηνρέο όπνπ είλαη αλαγθαία ε ελέξγεηα ηεο
απνθαηάζηαζεο είλαη είηε πεξηνρέο όπνπ έρεη
γίλεη εζθαικέλε δηαρείξηζε, είηε πεξηνρέο όπνπ
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ
όπσο νη κεηαιιεπηηθέο, έρνπλ επηθέξεη
ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ησλ εδαθώλ. Σν εδαθηθό
πεξηβάιινλ ζηηο πεξηνρέο απηέο δέρεηαη
ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε βηνπνηθηιόηεηα ησλ
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κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο κέρξη θαη νινθιεξσηηθή εμαθάληζή ηνπο. Η
πξνζζήθε ησλ κπθνξξηδώλ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα επηθέξεη ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε
ηεο κηθξνβηαθήο βηνπνηθηιόηεηαο βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο.
Δπηπιένλ, ηα κπθνξξηδηνκέλα θπηά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα
ζε εδαθηθό πεξηβάιινλ επηβαξπκέλν κε κέηαιια θαη κεηαιινεηδή, αθνύ ην
κπθειηαθό δίθηπν ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγεί σο βηνζπζζσξεπηήο
θαηαθξαηώληαο ζεκαληηθή πνζόηεηα ηόλησλ κεηάιισλ, ηα νπνία δελ θηάλνπλ πνηέ
ζηηο ξίδεο ησλ θπηώλ.
πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο
Η δηαρείξηζε ησλ εδαθώλ είλαη νπζηαζηηθή θαη ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δνκώλ κηαο πεξηνρήο. Σν
έδαθνο απνηειεί θπζηθό αλαλενύκελν πόξν. Όκσο νη δηαδηθαζίεο εδαθνγέλεζεο
γίλνληαη κε πνιύ αξγνύο ξπζκνύο κε ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν λα εθηείλεηαη κέρξη θαη
αξθεηέο ρηιηάδεο ρξόληα. Οη κνληέξλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ εδαθώλ
δηαρεηξίδνληαη ην θπζηθό απηό πόξν κε γλώκνλα ην κεγάιν ρξόλν εδαθνγέλεζεο. Η
απώιεηα εδάθνπο, νξγαληθήο νπζίαο αιιά θαη γνληκόηεηαο είλαη θαηαζηάζεηο νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη κε θάζε ηξόπν. Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη
ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηνπ εδάθνπο θαη έηζη ε δηαρείξηζε ησλ εδαθώλ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ζνβαξά ππόςε ηνπο πιεζπζκνύο απηνύο.
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Πεπίλεψε
Ο Richard C. Lewontin ζπλέβαιε όζν ιίγνη ζηε ζεκειίσζε ηεο επηζηήκεο ηεο
εμειηθηηθήο βηνινγίαο, ηόζν ζε πεηξακαηηθό, όζν θαη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν. Έρνληαο
ακθηζβεηήζεη αλνηρηά ηνλ νξζόδνμν δαξβηληζκό, ν Lewontin αλέπηπμε έλα
καθξνρξόλην δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή νξζόηεηα θαη δενληνινγία θαη κε
ηε ζύλδεζε επηζηήκεο – θνηλσλίαο. Έγηλε πεξηζζόηεξν γλσζηόο γηα ηνλ αγώλα ηνπ
ελάληηα ζην γελεηηθό ληεηεξκηληζκό θαη ηελ επηθίλδπλα ζηξεβιή εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο επηζηήκεο. Τν έξγν ηνπ μεθηλά από ηελ εμέιημε θαη ηελ
πιεζπζκηαθή γελεηηθή θαη θηάλεη κέρξη ηελ θνηλσληθή επηζηήκε, ηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία, ηελ εζηθή θαη ηε θηινζνθία. Ο Lewontin απέθηεζε ζαπκαζηέο θαη θίινπο,
αιιά θαη θαλαηηθνύο αληηπάινπο. Πνηέ δελ δίζηαζε λα εθζέζεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ
εηθόλα. Αληίζεηα αθνινύζεζε πηζηά κηα πνξεία αληηπαξάζεζεο κε δεκνθηιείο
εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο, θαιώληαο ηνπο επηζηήκνλεο λα εξγαζηνύλ
πεξηζζόηεξν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο
ζηαζεξήο ζύλδεζεο ηεο επηζηήκεο κε ηελ θνηλσλία.
Λέξειρ κλειδιά: R.C. Lewontin, γελεηηθόο ληεηεξκηληζκόο, εμειηθηηθή βηνινγία,
γελεηηθή αλζξώπνπ, δαξβηληζκόο
Ειζαγωγή
Ζ εμειηθηηθή βηνινγία δελ είλαη απιή επηζηήκε. Ζ πνξεία ηεο δείρλεη κηα ζπλζεηηθή
δηαδξνκή από δηαθνξεηηθά – ελ πνιινίο αληηθξνπόκελα - επηζηεκνληθά πεδία, πνπ
κνηάδεη λα ζπγρσλεύνληαη ζε κηα εληαία ζεσξία θαηά ην κηζό πεξίπνπ ηνπ 20νύ
αηώλα, 100 ρξόληα από ηε δηαηύπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ. Σηε
ζπλέρεηα, κε ηα εξγαιεία πνπ παξείρε ε αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο κνξηαθήο
βηνινγίαο, ε εμειηθηηθή βηνινγία απνθηά πεηξακαηηθή ζπληζηώζα θαη δηαθιαδώλεηαη
πιένλ εξρόκελε ζε επαθή κε άιινπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο, από ηα καζεκαηηθά θαη
ηε βηνρεκεία, κέρξη ηε θηινζνθία θαη ηε ζενινγία. Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε
εθαξκνγέο ηεο ζύγρξνλεο δσήο, όπσο είλαη ε παξαγσγή θαη ε δηαθίλεζε ησλ
ηξνθίκσλ, ε αλζξώπηλε πγεία θαη ε πξόνδνο ηεο θνηλσλίαο.
Ο Richard C. Lewontin ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο κεγάινπο ζεσξεηηθνύο ηεο
εμειηθηηθήο βηνινγίαο. Αλδξώλεηαη επηζηεκνληθά ηελ πεξίνδν ηεο ιεγόκελεο
«Νενδαξβηληθήο Σύλζεζεο», ηεο ζεκειίσζεο δειαδή ηεο ζύγρξνλεο εμειηθηηθήο
ζεσξίαο κέζα από ηε ζύδεπμε ηεο κελδειηθήο γελεηηθήο θαη ηεο βηνκεηξηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ δαξβηληζηώλ, θάλνληαο ην δηδαθηνξηθό ηνπ ζην εξγαζηήξην ηνπ
Theodosius Dobzhansky, πξσηεξγάηε ηεο ζύλζεζεο απηήο. Σηε ζπλέρεηα ν Lewontin
γίλεηαη ζεκειησηήο ηεο πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο κέζα
από ηελ επηλόεζε ηεο ηερληθήο ησλ ηζνελδύκσλ θαη ηεο ειεθηξνθόξεζεο, καδί κε ηνλ
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J.L. Hubby (Hubby & Lewontin 1966). Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγήζεθαλ νη
πξώηνη κνξηαθνί δείθηεο θαη κεηξήζεθε εξγαζηεξηαθά ε γελεηηθή πνηθηιόηεηα.
Φξεζηκνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ κνξηαθώλ δεηθηώλ, ν Lewontin δηαηππώλεη
πξσηνπνξηαθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γελνηύπσλ κε ην
πεξηβάιινλ ηνπο, απνδεηθλύνληαο όηη ε αιιειεπίδξαζε απηή είλαη πνιύ πην ζύλζεηε
από απηήλ πνπ δείρλνπλ ηα καζεκαηηθά κνληέια. Με ηε ζεσξία ησλ πνιπκνξθηζκώλ
(Lewontin 1985), ζπλδέεη ηηο ζεσξεηηθέο – σο ηόηε – εμηζώζεηο ηεο γελεηηθήο
πιεζπζκώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο θπζηθήο επηινγήο κε ηα κνηίβα πνπ δίλνπλ νη
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο.
Ο Lewontin δεκνζηεύεη από ην 1952 κέρξη ζήκεξα αλειιηπώο, ηόζν ζεσξεηηθέο θαη
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όζν θαη ζεκαληηθά δηδαθηηθά
βηβιία βηνινγίαο θαη γελεηηθήο, όπσο είλαη ην “The Genetic Basis of Evolutionary
Change” (Lewontin 1974) θαη ην πην θιαζζηθό ίζσο παλεπηζηεκηαθό ζύγγξακκα
γελεηηθήο “An Introduction to Genetic Analysis” καδί κε άιινπο ζεκαληηθνύο
γελεηηζηέο (Griffiths et al 2000).
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ν Lewontin βάδεη ζην ζηόραζηξν ην ιεγόκελν «γελεηηθό
ληεηεξκηληζκό» θαη θαηαπηάλεηαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εμειηθηηθή γελεηηθή ηνπ
αλζξώπηλνπ είδνπο. Γεκνζηεύεη κηα εξγαζία νξόζεκν γηα ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα θαη
δηαθνξνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ θπιώλ, απνδεηθλύνληαο πσο ε έλλνηα «ξάηζα» δελ
πθίζηαηαη βηνινγηθά (Lewontin 1972). Τν 1979 δεκνζηεύεη καδί κε ηνλ Stephen J.
Gould κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε ζηνλ «νξζόδνμν» δαξβηληζκό πνπ ζεσξεί ηε θπζηθή
επηινγή σο ην πξσηνγελέο αίηην θάζε κνξθήο δσήο: Οη Gould θαη Lewontin
πξνηείλνπλ όηη ε εμέιημε ιεηηνπξγεί ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό κέζα από
πνιύπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ραξαθηήξσλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνύο, ώζηε
ηειηθά ν νξγαληζκόο λα είλαη ε «κνλάδα» ηεο εμέιημεο θαη όρη ην γνλίδην, θάηη πνπ
ππνζηεξίδνπλ πσο βξίζθεηαη πνιύ πην θνληά ζηελ αξρηθή ζθέςε ηνπ Γαξβίλνπ
(Gould & Lewontin 1979).
Έρνληαο ήδε δεκηνπξγήζεη πξσηνπνξηαθό έξγν ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία,
πξνηείλνληαο βειηηώζεηο ζηε λενδαξβηληθή ζύλζεζε θαη ακθηζβεηώληαο αλνηρηά ηνλ
παξαδνζηαθό δαξβηληζκό πνπ εμέθξαδε ν δάζθαιόο ηνπ Dobzhansky (Singh et al
2001), ν Lewontin μεθηλά κηα καθξνρξόληα ελαζρόιεζε κε ηελ επηζηεκνληθή
δενληνινγία θαη κε ηε ζύλδεζε επηζηήκεο – θνηλσλίαο. Σαλ επηζηήκνλαο γίλεηαη
πεξηζζόηεξν γλσζηόο γηα ηε κάρε ηνπ ελάληηα ζην γελεηηθό ληεηεξκηληζκό θαη ηελ
ππεξαπινύζηεπζε ηεο βηνινγίαο. Τν πνιηηηθό θαη θνηλσληθό ηνπ έξγν παξακέλεη
ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε θαη ηε βηνινγία, αιιά επεθηείλεηαη πιένλ ζηελ
θνηλσληθή επηζηήκε, ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ηελ εζηθή θαη ηε θηινζνθία. Σηελ
πνξεία ηνπ απηή ν Lewontin απνθηά ζαπκαζηέο θαη θίινπο, αιιά θαη θαλαηηθνύο
αληηπάινπο. Φσξίο λα θνβάηαη λα εθζέζεη ην εληππσζηαθό ηνπ επηζηεκνληθό πξνθίι,
αθνινπζεί πηζηά κηα πνξεία αληηπαξάζεζεο κε δεκνθηιείο θαη «νξζόδνμεο»
πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο από ηελ θνηλσλία, ηελ πνιηηηθή θαη ηε
δεκνζηνγξαθία. Σην θείκελν απηό ζα γίλεη κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ηεο θνηλσληθήο
θαη πνιηηηθήο επίδξαζεο ηνπ Lewontin ζηελ επνρή καο θαη ηδηαίηεξα όζν αθνξά ζηελ
ακθηζβήηεζε ηνπ θνηλσληθνύ δαξβηληζκνύ θαη ηνπ γελεηηθνύ ληεηεξκηληζκνύ.
Ο γενεηικόρ νηεηεπμινιζμόρ και οι πίδερ ηος
Ο «βηνινγηθόο ληεηεξκηληζκόο» είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη ηελ πεπνίζεζε όηη ε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά ειέγρεηαη θπξίσο ή αθόκα
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θαη απνθιεηζηηθά από ηε βηνινγηθή θύζε καο (Ridley 2003). Ζ άπνςε απηή θαληάδεη
αξρηθά παξάινγε ζε θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη ζηνηρεησδώο βηνινγία. Δίλαη όκσο
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ θνηλσλία θαη έρεη θαηά θαηξνύο ηξνθνδνηήζεη αθξαίεο
θαη επηθίλδπλεο ηδενινγίεο. Αιιά θαη ζηνλ επηζηεκνληθό θόζκν, ππάξρνπλ αμηόινγνη
κειεηεηέο ηνπ ρώξνπ ηεο βηνινγίαο πνπ θαηά θαηξνύο εθθξάδνπλ παξαιιαγέο ηεο
εμειηθηηθήο ζεσξίαο ηνπ Γαξβίλνπ, όπνπ δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζην γνλίδην θαη ζηε
ζεκαζία ηνπ γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ έκβησλ εηδώλ.
Ο «γελεηηθόο ληεηεξκηληζκόο» είλαη εμεηδίθεπζε ηνπ βηνινγηθνύ ληεηεξκηληζκνύ θαη
βαζίδεηαη ζηελ άπνςε όηη ην γνλίδην είλαη ε βάζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηνπ ελζηίθηνπ
ησλ νξγαληζκώλ. Πξόθεηηαη γηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ αλαπηύρηεθε αξρηθά από
ηνλ απζηξηαθό ζεσξεηηθό August Weismann ην 1890, πξηλ αθόκα αλαθαιπθζνύλ νη
λόκνη ηνπ Mendel. Ο Weissmann ζεώξεζε όηη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ
επηβίσζε ησλ νξγαληζκώλ δελ είλαη νη ίδηνη νη νξγαληζκνί (όπσο είρε πξνηείλεη ν
Γαξβίλνο από ην 1860) αιιά ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ απηνί δηαζέηνπλ,
όπσο είλαη ην DNA (πνπ αλαγλσξίζηεθε αξγόηεξα ζαλ ην κόξην ηεο
θιεξνλνκηθόηεηαο). Αλ θαη ην DNA είλαη πξάγκαηη θνξέαο θιεξνλνκηθόηεηαο, ε
ζεσξία απηή έρεη απνδεηρηεί εζθαικέλε, θπξίσο γηα ηνλ ηξόπν κεηαβίβαζεο ησλ
ραξαθηήξσλ από γεληά ζε γεληά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκώλ. Μηα
δηνξζσκέλε θαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή εθδνρή ηεο ζεσξίαο απηήο εθθξάδεηαη από ηνλ
πνιπγξαθόηαην θαη πνιύ επηθνηλσληαθό εμειηθηηθό βηνιόγν Richard Dawkins κε ην
βηβιίν ηνπ «Τν Δγσηζηηθό Γνλίδην» ηνπ 1976. Ο Dawkins δηαηππώλεη ηελ άπνςε όηη
νξγαληζκνί κε θνηλά γνλίδηα ηείλνπλ λα δείρλνπλ αιηξνπηζκό ζε πξνζαξκνζηηθό
επίπεδν. Θεσξεί ην γνλίδην σο κνλάδα ηεο εμέιημεο, ην κόξην ηνπ DNA πνπ ρηίδεη ηνλ
νξγαληζκό ζαλ όρεκα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηηο επόκελεο γεληέο (Dawkins 1976). Ο
Lewontin, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα, αληηηίζεηαη ζηε ζεσξία απηή ζε πνιιά
γξαπηά ηνπ.
Σήκεξα ν γελεηηθόο ληεηεξκηληζκόο, παξά ηε κεξηθή επηζηεκνληθή ηνπ πηνζέηεζε,
ηείλεη λα γίλεη θπξίαξρε ηδενινγία ζηελ θνηλσλία, ηόζν ζηελ εθαξκνζκέλε
αλζξώπηλε βηνινγία, όζν θαη ζε εθιατθεπκέλα έληππα θαη ΜΜΔ (Mehta 2014). Έηζη
βνκβαξδηδόκαζηε θαζεκεξηλά από εηδήζεηο ζηα ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα
ζρεηηθά κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ γνληδίνπ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο αζζέλεηαο, ηεο
γελεηηθήο βάζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζεμνπαιηθώλ πξνηηκήζεσλ, ηεο βηαηόηεηαο
θαη ηνπ εγθιήκαηνο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο θαη επηηπρίαο, ηεο επθπίαο, ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη άιισλ ηδηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλεηαη
έκθαζε ζηε γελεηηθή παξάκεηξν ησλ ραξαθηήξσλ απηώλ θαη όρη ζην πεξηβαιινληηθό
ζθέινο ηνπο, πνπ ζηνπο αλζξώπνπο είλαη πνιύ ζπρλά νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Καη‟
επέθηαζε, ε θνηλή γλώκε ηείλεη λα πεηζηεί πσο ηα γνλίδηα επζύλνληαη γηα πνιιά
θαηλόκελα ηεο θνηλσλίαο καο. Απηή ε άπνςε είλαη επηζηεκνληθά εζθαικέλε
(Lewontin 1977). Σαθώο ππάξρνπλ θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο θαη θιεξνλνκνύκελεο
ηδηόηεηεο ζηνπο αλζξώπνπο, αιιά ην ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ, ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά,
νθείινληαη θπξίσο ζηε ζύλζεηε θύζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη
επηθξηηέο ηνπ γελεηηθνύ ληεηεξκηληζκνύ ζέηνπλ θπξίσο ην δήηεκα ησλ
πξνηεξαηνηήησλ: αλ δερηνύκε πσο ηα γνλίδηα θηαίλε γηα όια, ζηακαηνύκε λα
πξνζπαζνύκε λα βξνύκε θνηλσληθέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα. Υηνζεηνύκε εύθνια
αθνξηζκνύο θαη κνλνδηάζηαηεο απόςεηο θαη πνιιέο θνξέο πξνρσξνύκε ζε παξάινγεο
θαη επηθίλδπλεο ελέξγεηεο. Έηζη βιέπνπκε λα δεκηνπξγείηαη παληθόο γηα ηηο απμεκέλεο
πηζαλόηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο λα πξνζβιεζεί από θάπνηα αζζέλεηα. Ή
αθόκα θαη δεκηνπξγνύληαη θεξδνζθνπηθέο ηαηξηθέο πξνγλσζηηθέο αλαιύζεηο πνπ δελ
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πξνζθέξνπλ ηίπνηε παξαπάλσ από κηα ζεηξά αβέβαηεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ηεο
κίαο ή ηεο άιιεο αζζέλεηαο. Παξαηεξνύκε αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο ησλ αζθαιηζηηθώλ
νξγαληζκώλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ίζσο ζε ιίγν θαηξό λα δήζνπκε θαηαζηάζεηο
εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ πνπ ζήκεξα βξίζθνπκε ζην ρώξν ηεο επηζηεκνληθήο
θαληαζίαο. Ο γελεηηθόο ληεηεξκηληζκόο παληξεύεηαη εύθνια κε ηελ «επγνληθή» θαη
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Όζν δε αθνξά ηελ
έξεπλα, νη εζθαικέλεο – επηζηεκνληθά – απόςεηο ηεο θνηλήο γλώκεο δελ είλαη
αλώδπλεο, θαζώο ζπρλά θαζνδεγνύλ θαη δεκηνπξγνύλ ηάζεηο ρξεκαηνδόηεζεο θαη
πξνηίκεζεο γηα ππνζηήξημε ζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία, αγλνώληαο άιιεο –
πηζαλόλ πην ζεκαληηθέο – επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Οι κοινωνικέρ παπεμβάζειρ ηος R.C. Lewontin
Ο Lewontin, νπιηζκέλνο κε ην βαξύ επηζηεκνληθό ηνπ όλνκα, επηηίζεηαη δεκόζηα θαη
έληνλα ελάληηα ζε πνιιέο κνξθέο εκθάληζεο ηνπ βηνινγηθνύ ή γελεηηθνύ
ληεηεξκηληζκνύ. Όπσο αλαθέξζεθε πξηλ, ην 1976 δεκνζηεύεηαη ην «Δγσηζηηθό
Γνλίδην» ηνπ Richard Dawkins (Dawkins 1976), ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ ιεγόκελνπ «νξζόδνμνπ δαξβηληζκνύ». Τν έξγν απηό γίλεηαη
γλσζηό, όρη κόλν ζηνλ επηζηεκνληθό θόζκν αιιά θαη ζην επξύ θνηλό. Τελ άπνςε ηνπ
Dawkins ακθηζβήηεζε αλνηρηά θαη πνιιέο θνξέο κε ζθιεξέο θξηηηθέο ζε πνιέκην
θιίκα κηα νκάδα εμειηθηηθώλ βηνιόγσλ κε θύξην εθθξαζηή ηεο ηνλ Stephen Jay
Gould (Sterenly 2001). O Lewontin, θίινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Gould (π.ρ. Gould &
Lewontin 1979) δελ κπνξνύζε λα κείλεη ακέηνρνο ζηελ αληηπαξάζεζε απηή
(Lewontin 1977). Ο Dawkins ζην βηβιίν ηνπ ζεσξεί ην γνλίδην ζαλ ηε κνλάδα ηεο
εμέιημεο θαη γηα λα δώζεη έκθαζε ζην επηρείξεκα απηό παξνκνηάδεη ηνλ νξγαληζκό
ζαλ κηα κεραλή, πξνγξακκαηηζκέλε από ηα γνλίδηά ηεο. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη όηη
ηειηθά ε εμειηθηηθή ηζηνξία δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηελ ηζηνξία ησλ γξακκώλ
θαηαγσγήο δηαθνξεηηθώλ πξνζαξκνγώλ. Ο Lewontin αληηδξά ζηηο απόςεηο απηέο θαη
ζεσξεί όηη ε ππεξβνιηθή πξνζήισζε ησλ εμειηθηηθώλ βηνιόγσλ ζηελ πξνζαξκνγή
είλαη κηα ππεξαπινύζηεπζε ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο εμειηθηηθήο δηαδξνκήο ησλ
νξγαληζκώλ. Γηα ηνλ Lewontin είλαη αδύλαηε ε πιήξεο θαηαλόεζε ησλ έκβησλ
όλησλ, αλ ζπλερίζνπκε λα ζεσξνύκε ηα γνλίδηα, ηνπο νξγαληζκνύο θαη ην πεξηβάιινλ
σο μερσξηζηέο νληόηεηεο κε δηαθξηηό ξόιν. Ο Lewontin πηζηεύεη – θαη ηεθκεξηώλεη
ηελ πίζηε απηή ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ηνπ (π.ρ. Lewontin 2000) – όηη έλαο
νξγαληζκόο είλαη ε κνλαδηθή ζπλέπεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο γνληδίσλ θαη
πεξηβάιινληνο. Απνξξίπηεη ηελ θιαζζηθή ηδέα, όηη ηα γνλίδηα θαζνξίδνπλ ηνλ
νξγαληζκό θαη ζηε ζπλέρεηα απηόο πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Αληίζεηα
πηζηεύεη όηη νη νξγαληζκνί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμή ηνπο θάησ από ηηο δηθέο
ηνπο ζπλζήθεο, δεκηνπξγνύλ, δηακνξθώλνπλ θαη ηειηθά επηιέγνπλ ην πεξηβάιινλ ζην
νπνίν ζα δήζνπλ. Μέζα από ην ζθεπηηθό απηό ν Lewontin πξνηείλεη ηξία βαζηθά
ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ, ηα γνλίδηα, ην
πεξηβάιινλ θαη ν νξγαληζκόο ν ίδηνο. Τν ζεσξεηηθό απηό ζρήκα ηεο εμειηθηηθήο
πξνζαξκνγήο νλνκάζηεθε από ηνλ ίδην «ηξηπιή έιηθα» (tripple helix) (Lewontin
2000) ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηε δηπιή έιηθα, πνπ απνηειεί ην γλσζηό ζρήκα ηνπ
κνξίνπ ηνπ DNA, θνξέα ησλ γνληδίσλ.
Τν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ απζηεξά γελεηηθό ππόβαζξν ή επεξεάδνληαη από θάηη
πην ζύλζεην, δελ έρεη κόλν ζεσξεηηθό ελδηαθέξνλ. Τν 1969 ν Arthur Jensen,
εξεπλεηήο παηδαγσγόο, δεκνζίεπζε ηελ εξγαζία “How much can we boost I.Q. and
scholastic achievement?”, όπνπ ηζρπξίζηεθε όηη ν δείθηεο I.Q. έρεη πςειό ζπληειεζηή

265

θιεξνλνκηθόηεηαο, απνηειεί δειαδή γλώξηζκα πνπ νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ
γνληδίσλ θαη ιηγόηεξν ζην πεξηβάιινλ. Ο Jensen ζπλερίδεη θαη ηζρπξίδεηαη όηη νη
δηαθνξέο ζην I.Q. κεηαμύ παηδηώλ ηνπ ιεπθνύ θαη ηνπ καύξνπ πιεζπζκνύ ζηηο ΖΠΑ
νθείινληαλ θπξίσο ζε γελεηηθέο δηαθνξέο (Jensen 1969). Τν άξζξν απηό μεζήθσζε
πνιιέο αληηδξάζεηο. Σην άξζξν ηνπ “The Analysis of Variance and the Analysis of
Causes” (1976), ν Lewontin ηζρπξίζηεθε πσο ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο, βαζηθή
ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή θιεξνλνκηθόηεηαο,
απνηπγράλεη λα εληνπίζεη γελεηηθέο αηηίεο. Τα επηρεηξήκαηα απηά ηνπ Lewontin
απνηεινύλ ζήκεξα ηε βάζε γηα έλα κέησπν επηζηεκνληθό θαη θπξίσο θηινζνθηθό
απέλαληη ζην γελεηηθό ληεηεξκηληζκό. Έλαο πην πξόζθαηνο ππέξκαρνο ησλ
ζπληειεζηώλ θιεξνλνκηθόηεηαο είλαη θαη ν Neven Sesardic (π.ρ. 1993), ηνπ νπνίνπ
ηηο απόςεηο αληηκεηώπηζε επίζεο ν Lewontin (1993). Ζ δηακάρε απηή αθνξνύζε ηε
κεζνδνινγία ησλ εξεπλώλ απηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νξζόηεηα ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. Ο Lewontin ππνζηεξίδεη όηη νη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη νη γελεηηθέο θαηαβνιέο είλαη έλλνηεο ηόζν αιιειέλδεηεο, ώζηε είλαη πνιύ
δύζθνιν αλ όρη αδύλαην απηέο λα δηαρσξηζηνύλ κε βάζε ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο.
Ο Sesardic, από ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεη όηη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ
γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ αηηηώλ δελ απνηεινύλ ζνβαξά εκπόδηα γηα ηνλ
εληνπηζκό γελεηηθώλ αηηηώλ. Βάδνληαο ηδενινγηθέο θαη θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο ζηηο
αληηδηθίεο απηέο, εηδηθά ζην ζέκα ηνπ I.Q., ν Lewontin ζεσξεί όηη ν κόλνο ηξόπνο λα
κπνξέζεη ε θνηλσλία λα πξννδεύζεη είλαη λα εμηζώζεη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνπο
αλζξώπνπο αλεμαξηήησο ηεο ξάηζαο ηνπο θαη όρη λα δερηεί εμ αξρήο όηη νη καύξνη
έρνπλ ρακειόηεξε απόδνζε ζηα ηεζη I.Q. ζαλ ζηαζεξά.
Δηδηθά ζε ζέκαηα δηαρσξηζκνύ ησλ αλζξώπηλσλ θπιώλ, ν Lewontin απέδεημε κέζα
από γελεηηθέο κειέηεο ζε πιεζπζκνύο αλζξώπσλ, όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ αλζξώπσλ
ζε ξάηζεο είλαη βηνινγηθά αβάζηκνο. Μειέηεζε ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα ησλ
πιεζπζκώλ απηώλ ρξεζηκνπνηώληαο πνιπκνξθηθά έλδπκα θαη έδεημε όηη ε
πνηθηιόηεηα πνπ κεηξήζεθε εληνπίδεηαη θαηά 94% κέζα ζηηο θπιέο θαη κόλν θαηά 6%
αλάκεζα ζε απηέο (Lewontin 1972). Πην απιά, δύν άλζξσπνη ηεο ίδηαο θπιήο είλαη
εμίζνπ πηζαλόλ λα δηαθέξνπλ κε δύν αλζξώπνπο από δηαθνξεηηθέο θπιέο. Ζ
κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Lewontin βξέζεθε ζην ζηόραζηξν από πνιινύο
επηζηήκνλεο πνπ ηνλ θαηεγόξεζαλ όηη βηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη επηζηεκνληθά
εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη θάηη πνπ ηαίξηαδε κε ηελ ηδενινγία ηνπ (αλαθνξά
από Ruvolo & Seielstad 2001). Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο κε πην ζύγρξνλα κνξηαθά
εξγαιεία, κε δείθηεο ηνπ DNA θαη κε ηε ρξήζε αιιεινπρηώλ επηβεβαίσζαλ ηα αξρηθά
απνηειέζκαηα: ε γελεηηθή πνηθηιόηεηα ζηνλ άλζξσπν, όπσο θαη ζηα πεξηζζόηεξα
είδε, βξίζθεηαη κέζα ζηνπο πιεζπζκνύο θαη ηηο θπιέο θαη όρη αλάκεζά ηνπο (π.ρ.
Barbujani et al 1997, Excoffier et al 1992).
Ζ πην έληνλε όκσο δεκόζηα δηακάρε πνπ είρε ν Lewontin κέζα ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα ήηαλ κε ηνλ ζπλάδειθό ηνπ ζην Ηλζηηηνύην Εσνινγίαο ηνπ Harvard, ηνλ
εληνκνιόγν θαη εμειηθηηθό νηθνιόγν Edward O. Wilson (Segerstrale 1986). Ο Wilson,
δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο ζην πεδίν ηεο εζνινγίαο ησλ δώσλ θαη ζήκεξα έλαο από
ηνπο βαζηθνύο ζεσξεηηθνύο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, δεκνζίεπζε ην 1975 έλα κεγάιν ζε
έθηαζε βηβιίν κε ηίηιν “Sociobiology: The New Synthesis”, κηα ζεκαληηθή
κνλνγξαθία πάλσ ζηελ εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δώσλ (Wilson 1975a). Μέζα
ζηα δσηθά είδε ν Wilson ζπκπεξηέιαβε θαη ηνλ άλζξσπν. Σην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ
βηβιίνπ ηνπ, ν Wilson πξόηεηλε όηη ν ξόινο ησλ θύιισλ, ε επηζεηηθόηεηα, νη εζηθέο
αμίεο, ηα ζξεζθεπηηθά δόγκαηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο,
κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηελ εμειηθηηθή καο θιεξνλνκηά θαη νθείινληαη ζε κεγάιν
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βαζκό ζε γελεηηθέο δηαθνξέο (Segerstrale 1986). Ζ απνδνρή ηνπ βηβιίνπ απηνύ ήηαλ
αξρηθά κεγάιε, κέρξη πνπ ιίγνπο κήλεο κεηά ζρεκαηίζηεθε κηα νκάδα από
θαζεγεηέο, θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο πνπ κε ην όλνκα “Sociobiology Study Group”
μεθίλεζε κηα ζεηξά δεκνζηεπκάησλ όπνπ αζθνύληαλ νμεία θξηηηθή ζηελ θνηλσληθή
βηνινγία ηνπ Wilson. Τν πην γλσζηό όλνκα ζηελ νκάδα απηή ήηαλ απηό ηνπ
Lewontin. Ζ πξώηε επίζεζε ήηαλ κηα βηβιηνθξηηηθή ζην βηβιίν ηνπ Wilson, ζε νμύ
ηόλν (Sociobiology Study Group 1975). Ζ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ
είδνπο κέζα από ηελ θνηλσληθή βηνινγία ζπλδέζεθε ζηελ θξηηηθή απηή κε ην γελεηηθό
ληεηεξκηληζκό θαη ν Wilson θαηεγνξήζεθε αλνηρηά γηα εζθεκκέλε πξνζπάζεηα
παξαπιάλεζεο ιόγσ ηδενινγίαο. Ζ θξηηηθή έθηαζε λα ζπλδέζεη ηελ θνηλσληθή
βηνινγία κε αθξαίεο ηδενινγίεο, όπσο είλαη απηή ηνπ Φίηιεξ. Ο Wilson όπσο είλαη
αλακελόκελν αληέδξαζε επίζεο έληνλα επηξξίπηνληαο ζηνπο θαηεγόξνπο ηνπ θαη
ηδηαίηεξα ζηνλ Lewontin, άγλνηα, πξνθαηάιεςε θαη επίζεο ηδενινγηθή θαζνδήγεζε
(Wilson 1975b). Ζ δηακάρε απηή πήξε δηαζηάζεηο πνπ έθηαζαλ θαη ζηνλ κε
επηζηεκνληθό ηύπν. Σηνλ επηζηεκνληθό θόζκν, ε δηακάρε απηή ζπλερίδεηαη θαη
ζήκεξα κέζα από ηε ζεώξεζε ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο από δηαθνξεηηθέο ζρνιέο.
Μηα αθόκα θξηηηθή πνπ αζθήζεθε από ηνλ Lewontin αθνξά ηα επηζηεκνληθά πεδία
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξόγξακκα αιιεινύρεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο,
γλσζηνύ θαη σο “Human Genome Project (HGP)”. Πξόθεηηαη γηα έλα δηεζλέο
επηζηεκνληθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αιιεινπρίαο
ησλ δεπγώλ βάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην αλζξώπηλν DNA θαη ηελ ηαπηνπνίεζε θαη
ραξηνγξάθεζε όισλ ησλ γνληδίσλ ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο. Τν πξόγξακκα
απηό είλαη κέρξη ζήκεξα ην κεγαιύηεξν ζπιινγηθό βηνινγηθό έξγν ζηνλ θόζκν θαη
ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ. Ο ζρεδηαζκόο μεθίλεζε ην 1984, ην
πεηξακαηηθό έξγν δξνκνινγήζεθε ην 1990, θαη θξίζεθε πιήξεο ην 2003. Ζ
εξεπλεηηθή απηή εξγαζία έδσζε ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ ηαηξηθή θαη ηηο πξνζπάζεηεο
αλάπηπμεο ησλ ιεγόκελσλ γνληδηαθώλ ζεξαπεηώλ. Παξά ηε γεληθή επηζηεκνληθή θαη
πνιηηηθή ππνζηήξημε πνπ βξήθε ην πξόγξακκα απηό, δελ έιεηςαλ θαη νη θσλέο πνπ
είραλ αληίζεηε άπνςε θαη εηδηθόηεξα από ην ρώξν ηεο επηζηήκεο. Παξά ηνλ θίλδπλν
πνπ ελέρεη ε αληίζεζε ζε κηα δεκνθηιή θαη θαζηεξσκέλε επηζηεκνληθή εμέιημε, ν
Lewontin δεκνζηεύεη κηα ζεηξά βηβιηνθξηηηθώλ θαη εθζέζεσλ κε πξνβιεκαηηζκνύο
γύξσ από ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ HGP, πνπ θηάλνπλ γηα πξώηε θνξά
ζην επξύ θνηλό (π.ρ. Lewontin 1994). Ο Lewontin αλαθέξεη όηη γηα λα απνδείμεη ηε
ρξεζηκόηεηά ηνπ, ην HGP δηαρέεη ζηελ θνηλσλία ηελ ππόζρεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
γνληδηαθήο ζεξαπείαο, πνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ή «επηζθεπή» ησλ «θαθώλ» ή
«ειαηησκαηηθώλ» γνληδίσλ. Υπνζηεξίδεη όηη απηή ε έξεπλα δελ είλαη θαζόινπ
απαξαίηεηε, αθνύ ε πιεηνςεθία ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ πάζρεη από αζζέλεηεο
πνπ νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ ππνζηηηζκό, ηελ ππεξβνιηθή εξγαζία θαη άιιεο
θνηλσληθέο αδηθίεο. Δπηπιένλ θαηεγνξεί ην HGP όηη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο ζηελ
επγνληθή, θαζώο δελ είλαη γλσζηνί νη πεξηνξηζκνί ηεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
αληιείηαη από ην πξόγξακκα. Ο Lewontin ιέεη μεθάζαξα – γηα πξώηε θνξά – όηη ην
θύξην θίλεηξν ηνπ HGP είλαη ην νηθνλνκηθό θέξδνο ησλ εηαηξεηώλ βηνηερλνινγίαο θαη
κνξηαθήο βηνινγίαο παγθνζκίσο. Δπίζεο ηνλίδεη όηη, όπσο ζπλέβε θαη κε ηα
πεξηζζόηεξα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα πνπ έγηλαλ δηαζέζηκα ζε θνηλσλίεο ρσξίο
δίθαηε δνκή, ην HGP πξόθεηηαη λα απμήζεη ην ράζκα εμνπζίαο κεηαμύ απηώλ πνπ
έρνπλ ήδε κεγάιε δύλακε θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ιίγε. Δπηπιένλ αλακέλεηαη λα
πξνζζέζεη ηζρύ ζε ηδησηηθά ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνύο, όπνπ ε εκπνξηθή ηνπο
δηάζηαζε ζα εκπνδίδεη ηε δίθαηε θαη θνηλσληθά νξζή ρξήζε ησλ εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ. Ο Lewontin δηαηππώλεη επίζεο ηελ επηθύιαμε όηη ηα βηνινγηθά
δεδνκέλα θαη νη γνληδηαθέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε
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δηάθξηζε ζηελ απαζρόιεζε, ηελ πεξίζαιςε θαη ηε δηθαηνζύλε, ελώ εθθξάδεη ην θόβν
γηα αιόγηζηε ρξήζε δύλακεο θαη εμνπζίαο από θξάηε θαη θπβεξλήζεηο. Πέξαζαλ
πάλσ από 10 ρξόληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ HGP θαη ε ηερλνινγία ηεο γελεηηθήο
θαη ηεο γνληδησκαηηθήο έρεη πξνρσξήζεη πέξα από θάζε πξόβιεςε. Σήκεξα κπνξεί
θαλείο πιεξώλνληαο ην θαηάιιειν αληίηηκν λα απνθηήζεη ηελ πιήξε αιιεινπρία ηνπ
γνληδηώκαηόο ηνπ ζε ιίγεο εκέξεο ή θαη ώξεο αθόκε. Πνιιά από απηά πνπ
πξνεηδνπνηεί ν Lewontin ηείλνπλ λα ζπκβνύλ θαη ε ζεώξεζε ηνπο είλαη πην επίθαηξε
από πνηέ.
Από ηελ θξηηηθή πέλα ηνπ Lewontin δελ δηαζώζεθαλ νύηε επηζηεκνληθά πεδία
έξεπλαο ηεο Γελεηηθήο, πνιιά από ηα νπνία δεκηνύξγεζε ν ίδηνο. Σην βηβιίν ηνπ “The
Genetic Basis of Evolutionary Change” (Lewontin 1974), έλα πόλεκα ζρεηηθά κε ηε
γελεηηθή πνηθηιόηεηα, δηαηππώλεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ηεο
εμειηθηηθήο βηνινγίαο λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Πξνηείλεη κάιηζηα
όηη είλαη πνιύ πην ρξήζηκν γηα ηελ επηζηήκε λα κελ πξνζπαζεί λα ιύζεη
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε αιιά λα δηαηππώλεη μεθάζαξα
πόζν δύζθνιν είλαη λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα απηά θαη γηα πνηνπο ιόγνπο,
ζέινληαο κε ηνλ ηξόπν απηό λα ηνλίζεη πσο νη εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηδηαίηεξα ε
πξνζαξκνγή είλαη ηόζν ζύλζεηεο θαη πνιύπινθεο, ώζηε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα
επηπιένλ κέηξεζεο ή θαηαλόεζήο ηνπο ζα ηηο απινύζηεπε θαη ζα ηηο ζηξέβισλε. Έηζη
ν Lewontin, αλ θαη καζεηήο ηνπ Dobzhansky (ηνλ νπνίν ν Lewontin ζαπκάδεη θαη
εθηηκά κε εηιηθξίλεηα), δελ παίξλεη ζέζε ππέξ ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
«πξνζαξκνζηηθήο ηζνξξνπίαο» πνπ ν δάζθαιόο ηνπ έρεη ζεκειηώζεη αιιά θξαηά κηα
νπδέηεξε ζηάζε, θξίλνληαο εμίζνπ ηηο απόςεηο ηόζν ηνπ Dobzhansky, όζν θαη ησλ
επηθξηηώλ ηνπ (Singh et al 2001). Δπηπιένλ, ν Lewontin ακθηζβεηεί ηε ρξεζηκόηεηα
ηεο ειεθηξνθόξεζεο ησλ ελδύκσλ ζηελ εμειηθηηθή γελεηηθή, κηαο ηερληθήο πνπ ν
ίδηνο δεκηνύξγεζε ην 1966 (Lewontin 1991). Θέινληαο λα δείμεη όηη δελ ππάξρνπλ
καγηθέο ζπληαγέο ζηελ επηζηήκε θαη όηη νη επηζηήκνλεο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη
ηελ πνιππινθόηεηα ησλ εμειηθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ
κνξηαθώλ εξγαιείσλ, ν Lewontin απνθαιύπηεη ηηο αδπλακίεο απηέο κε ην γλσζηό ηνπ
ύθνο. Ζ θξηηηθή είλαη ηόζν έληνλε, πνπ ζπλάδειθνί ηνπ εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία όηη
ζα απνζαξξπλζνύλ νη λένη επηζηήκνλεο λα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλα. Όπσο θαίλεηαη
πιένλ από ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο, κάιινλ ζπλέβε ην αληίζεην (Singh et al 2001).
Επίλογορ
Γηα λα θαηαλνήζεη ν αλαγλώζηεο ην έξγν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Lewontin ζηελ
θνηλσλία θαη ηελ επηζηήκε νθείιεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ πίζηε ηνπ ηδίνπ ζε έλαλ
ηδηόηππν καξμηζκό. Γηα ηνλ Lewontin, ν καξμηζκόο είλαη ηόζν θηινζνθηθό όζν θαη
θνηλσληθνπνιηηηθό ξεύκα. Ζ ελαζρόιεζή ηνπ κε ην καξμηζκό πεξηιακβάλεηαη ζε έλα
γεληθόηεξν πιαίζην πνπ αθνξά ηελ επηζηήκε: ε ζσζηή απεηθόληζε ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο ζηε ζεσξία θαη ζηα κνληέια (Segerstrale 1986). Καη ε απεηθόληζε
απηή δελ κπνξεί παξά λα ηνλίδεη ηελ πνιππινθόηεηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, αληί λα
ηελ απινπνηεί. Ο Lewontin ηνλίδεη όηη κηα ζεσξία δελ αξθεί λα επαιεζεύεηαη από
πεηξάκαηα αιιά νθείιεη θαη λα είλαη αιεζήο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό
θόζκν (Lewontin 1974). Γηα ην ιόγν απηό ηνπνζεηείηαη ζπρλά ελάληηα ζε έλα
«αθαηξεηηθό» ξεύκα ζηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο (π.ρ. Lewontin 1976,
1979, 1981a, 1983) θαη ελάληηα ζε ζηαηηζηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη καζεκαηηθέο
δνκέο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηηθή αληαλάθιαζε ζηε θύζε θαη παξαπέκπνπλ ζε έλαλ
αθεξεκέλν θόζκν ρσξίο αίηην θαη αηηηαηό (Segerstrale 1986). Γηα ηνλ Lewontin κηα
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ζεσξία πξέπεη λα είλαη πνιύπινθε πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα
(Levins & Lewontin 1980). Γηα ην ιόγν απηό αληηηίζεηαη ζηελ ππεξβνιηθή ζεώξεζε
ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη ηεο πξνζαξκνγήο, πνπ ηελ πεξηγξάθεη ζαλ ππεξαπινύζηεπζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ (Gould & Lewontin 1979). Ο Lewontin
ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο. Πηζηεύεη όηη
νη απινπνηεκέλεο θαη εζθαικέλεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο καο απνηξέπνπλ από
ηελ εύξεζε ηεο αιήζεηαο γηα ηε θύζε θαη ηνλ θόζκν (Lewontin 1981b). Γηα ην ιόγν
απηό ν Lewontin πξνζπαζεί λα αλαπηύμεη κηα πνιύπινθε καξμηζηηθή δηαιεθηηθή
πξνζέγγηζε γηα ηελ επηζηήκε, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα πεξηγξαθνύλ πην πηζηά ηα
ζύλζεηα θαηλόκελα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ε αθαηξεηηθή κεζνδνινγία
απνηπγράλεη λα αληηιεθζεί.
Οη ζεσξίεο θαη ν ηξόπνο γξαθήο ηνπ Lewontin ζπλαληνύλ κεηθηέο αληηδξάζεηο ζηνλ
επηζηεκνληθό θόζκν. Δλώ ε αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο
εμειηθηηθήο γελεηηθήο είλαη θαζνιηθή, αξθεηνί επηζηήκνλεο έξρνληαη αληηκέησπνη
καδί ηνπ, κε ηε ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηελ εμέιημε θαη ηελ πξόνδν ηεο
επηζηήκεο, αιιά θαη κε ην ύθνο ηνπ, πνπ ζπρλά ζεσξείηαη γεκάην εκπάζεηα θαη
ηδενινγηθή αθακςία (π.ρ. Edwards 2003). Πέξα από ηε γλσζηή καξμηζηηθή ηνπ
πξνζέγγηζε θαη ην ρεηκαξξώδε ιόγν ηνπ, απηό νθείιεηαη πηζαλόηαηα ζην γεγνλόο όηη
ν Lewontin δελ δηζηάδεη – ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη πηζαλόλ πξνηηκά – λα
αληηκεησπίδεη «νξζόδνμεο» απόςεηο ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο,
πνπ εύθνια ηπγράλνπλ απνδνρήο θαη αλαγλώξηζεο.
Γελ ιείπνπλ νη πεξηπηώζεηο πνπ ζύγρξνλνη επηζηήκνλεο κε ηνλ Lewontin είλαη
ηαπηόρξνλα θίινη θαη πνιέκηνί ηνπ, θαζώο ν ίδηνο δελ ραξίδεηαη ζε θαλέλαλ, όζν
ζηελή θαη λα είλαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αγάπε θαη πίζηε
πνπ έρεη ζηνλ Lewontin ν θαζεγεηήο θαη κέληνξαο ηνπ Dobzhansky, ν νπνίνο ιέεη όηη
«…αλ ζηελ θαξηέξα κνπ δελ είρα θάλεη ηίπνηε άιιν εθηόο από ην λα αλαδείμσ ηνπο
Wallace θαη Lewontin, ηόηε ζα ζεσξνύζα ηελ θαξηέξα κνπ απόιπηα πεηπρεκέλε...»
(Krimbas 2000). Ταπηόρξνλα όκσο εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ, όηαλ ν ίδηνο ν
αγαπεκέλνο ηνπ καζεηήο αζθεί αλνηρηά θξηηηθή ζηηο δηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο,
ιέγνληαο ζε κηα επηζηνιή ηνπ πξνο απηόλ: «...αλ δελ κε απαηά ε κλήκε κνπ, δελ
ζπκάκαη πνηέ λα έρσ γξάςεη, πεη ή θάλεη νηηδήπνηε πνπ λα είρε ηε δηθή ζνπ
έγθξηζε...» (Singh et al 2001).
Δίλαη δύζθνιν λα ζπκθσλήζεη θαλείο ζε όια ή ζηα πεξηζζόηεξα κε ηνλ Lewontin. Ζ
θξηηηθή ηνπ θάπνηεο θνξέο θαληάδεη ππεξβνιηθή, άιιεο εζθαικέλε θαη άιιεο θνξέο
λα πεγάδεη από κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία. Πξέπεη όκσο λα αλαγλσξίζνπκε ζηνλ
Lewontin όηη ηόικεζε λα ακθηζβεηήζεη ηε βαζηθή γξακκή έξεπλαο πνπ
ππνζηεξίδεηαη από ηελ θνηλσλία θαη όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ήηαλ
κπξνζηά από ηελ επνρή ηνπ. Δπηπιένλ, ν Lewontin παξακέλεη πάληα «έληηκνο»
απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ηελ θνηλσλία. Αλαγλσξίδεη ιάζε πνπ έρεη θάλεη, ζέβεηαη
αληηπάινπο θαη ζπδεηεηέο, παξακέλεη ηαπεηλόο θαη εμηζσηηθόο απέλαληη ζε
ζπλεξγάηεο θαη καζεηέο ηνπ (Singh et al 2001).
Ο Lewontin, πξσηνπόξνο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο εμειηθηηθήο γελεηηθήο, καο
πξνεηδνπνηεί από ηελ ίδηα ηνπ ηεο επηζηήκε, όηαλ απηή δελ εξκελεύεηαη ζσζηά θαη
απινπνηείηαη. Ζ θσλή ηνπ είλαη μεθάζαξε, ηνικεξή θαη ηεθκεξησκέλε. Μέζα από ην
έξγν ηνπ θέξλεη ηε βηνινγία ζηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη επεξεάδεη γεληέο λέσλ
επηζηεκόλσλ ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Μαο καζαίλεη
λα κελ πηζηεύνπκε δνγκαηηθά ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο. Μαο νδεγεί ζηε
δεκηνπξγηθή ακθηζβήηεζε ησλ ζεσξηώλ. Μαο δηδάζθεη όηη δελ ππάξρνπλ απζεληίεο
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θαη αιάλζαζηα δόγκαηα θαη όηη ε επηζηήκε πξέπεη πάληα λα πξνζεγγίδεηαη κε
δηάζεζε γηα ακθηζβήηεζε θαη αλαηξνπή. Μαο ππελζπκίδεη όηη ε αιήζεηα είλαη
πνιύπινθε θαη όηη ε επηζηήκε δελ πξέπεη λα ηελ απινπνηεί ζε επηθίλδπλν βαζκό. Καη
ην θπξηόηεξν ίζσο δίδαγκα ηνπ Lewontin: ε επηζηήκε δελ είλαη μεθνκκέλε από ηελ
θνηλσλία θαη δελ πξέπεη πνηέ λα πξνζεγγίδεηαη αβίαζηα θαη πξόρεηξα. Ζ επηζηήκε
νθείιεη λα ππεξεηεί ηελ θνηλσλία θαη λα γίλεηαη όρεκα γηα έλαλ πην δίθαην θόζκν.
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ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΙ
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ
Αλαζηάζηνο Ι. Παπαληθνιάνπ

Πεξίιεςε
Οη Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (ΠΠ) πξέπεη ζήκεξα λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα
εμππεξεηήζνπλ έλα δηαξθψο απμαλφκελν ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη λα παξέρνπλ πςειήο
πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο επηζθέπηεο πνπ λα κπνξνχλ λα βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία
αλαςπρήο, λα δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθέο ζπλδέζεηο κε ην θπζηθφ πφξν θαη λα
απμάλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. Σαπηφρξνλα απηέο νη ππεξεζίεο
πξέπεη λα βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ ΠΠ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
δηαρείξηζεο ηνπο, δχν δεηήκαηα πνπ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα. Σα αλσηέξσ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε εηζαγσγήο θαη πξνψζεζεο
Δξκελεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ΠΠ ηεο ρψξαο καο, ππεξεζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα
δεθαεηίεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζε άιιεο αγγινζαμσληθέο ρψξεο θαη είλαη πιένλ
ζπλπθαζκέλεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ φζν θαη κε ηελ εκπεηξία
ησλ επηζθεπηψλ ζηηο ΠΠ. Καηεμνρήλ ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ρψξα καο, είλαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΦΓ). Ζ παξνχζα
έξεπλα ζηνπο ΦΓ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Δξκελεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ζηηο ΠΠ ηεο Διιάδαο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε Δξκελεία
Πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην, ελψ πξνβιήκαηα
νηθνλνκηθά, πξνζσπηθνχ, αιιά θπξίσο έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ, εκπνδίδνπλ ηελ
πινπνίεζε Δξκελεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ΠΠ ηεο ρψξαο καο.
Λέμεηο θιεηδηά: Δξκελεία πεξηβάιινληνο, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θνξείο
δηαρείξηζεο
Δηζαγσγή
Πξνζηαηεπφκελεο είλαη νη πεξηνρέο, πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ
απφιαπζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, κε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ θαη αλάγθεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ)
(Καξακέξεο θ.ά. 2007: 106).
Οη Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (ΠΠ) ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη
πιένλ ζχκθσλα κε ην Ν. 3937/2011 ζε: Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο
(Strict nature reserves), Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Nature reserves), Φπζηθά
πάξθα θαη εηδηθφηεξα σο: εζληθά ή πεξηθεξεηαθά πάξθα (Natural parks), Πεξηνρέο
πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ (Habitat/ species management areas),
Πξνζηαηεπφκελα ηνπία (Protected landscapes/ seascapes), ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε
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κεγάιε πνηθηιία θαη ζεκαζία (ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν) ησλ
απεηινχκελσλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ πνπ απαληψληαη ζε απηέο. Παξάιιεια νη
πεξηνρέο απηέο είλαη θαη νη θαηεμνρήλ πξφζθνξεο γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ
εθπαίδεπζεο θαη αλαςπρήο (π.ρ. νηθνηνπξηζκφο).
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλαςπρή είλαη δχν απφ ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο
ησλ ΠΠ φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη απφ ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο
Φχζεο (IUCN). Άιινη ζηφρνη είλαη: ε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη
πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ, ε πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο, ε δηαηήξεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ν θχθινο ηνπ λεξνχ), ε πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ
θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ απφ ηα
θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ε δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα (ΗUCN 1994).
Σν ζεκεξηλφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ ΠΠ ηεο ρψξαο καο θαη πξνζπάζεηα γηα
νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηνπο απνηεινχλ νη Ν. 2742/99 «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο
θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 207/Α’/07.10.1999) θαη Ν.
3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
60/Α’/31.03.2011).
Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ
Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΦΓ) είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζπζηήλνληαη
κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα (ΠΓ) θαη επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (παιαηφηεξα απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ). Με ην Ν.
2742/99 ξπζκίζηεθαλ ε δηαδηθαζία ίδξπζεο ΦΓ ζε ΠΠ, νη αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΦΓ, πνπ ήηαλ θαη νη ζθνπνί
δεκηνπξγίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.2742/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3937/2011, ππάγνληαη κεηαμχ άιισλ:
 Ζ αλάιεςε εθπφλεζεο ή εθηέιεζεο εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ηα νπνία πξνάγνπλ ή
πξνβάιινπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
αληηθεηκέλσλ.
 Ζ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηερληθψλ ή άιισλ
έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν ζρέδην δηαρείξηζεο θαη ζηα αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε,
απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. Ζ θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ
επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
δηαρείξηζεο.
 Ζ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα αλαγφκελα
ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζθνπνχο ησλ ΦΓ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
πεξηνρψλ επζχλεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, νη ΦΓ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ Κέληξα
Πιεξνθφξεζεο ζηελ έδξα ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, λα
δηνξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζπλέδξηα,
εκεξίδεο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη άιιεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ
πξνβνιή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηεο δηαρείξηζεο, θαη λα
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αλαιακβάλνπλ ζρεηηθή εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα έληππεο ή θαη ειεθηξνληθήο
κνξθήο.
 Ζ πξνψζεζε, ππνζηήξημε, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή νηθνηνπξηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ε έθδνζε αδεηψλ μελάγεζεο θαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηερληθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ εληφο ησλ νξίσλ
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ΠΓ ησλ Παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.1650/86 θαη ζηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ρνξήγεζε ζήκαηνο πνηφηεηαο θαη
ζπλεξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ ηίζεληαη ζηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΠ.
Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ειάρηζηα έρεη εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα. Ζ
ιεηηνπξγία ησλ ΦΓ, πνπ ηδξχζεθαλ ζηε ρψξα καο, ήηαλ θαη είλαη αθφκα θαη ζήκεξα
πξνβιεκαηηθή εμαηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηεο έιιεηςεο
ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (Μπίηνο 2009, θφπα
2012). Γεληθφηεξα ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΠ ζηε ρψξα καο ζπλάληεζε κεγάια
πξνβιήκαηα (Γεσξγφπνπινο 1996) θαη ζπλαληά αθφκα, σο πξνο ηελ πξνζηαζία θαη
δηαρείξηζε ηνπο ζπλνιηθά, αιιά θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ
ηνπο σο δεκφζηα θνηλσληθά αγαζά, κε εθπαηδεπηηθή αμία θαη αμία αλαςπρήο.
Ζ απνηχπσζε θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε έξγνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΦΓ, ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο «Φχζε 2000» (ΤΠΔΚΑ Φεβ. 2011), ε νπνία βαζίζηεθε ζε
ζπκπιήξσζε ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ΦΓ, ηελ ίδηα επνρή κε ηελ
παξνχζα έξεπλα, αλέδεημε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
ησλ ΠΠ, ηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΓ θαη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, ηεο
νπνίαο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη
(Βψθνπ 2011, θφπα 2012):
 Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ: Μφλν έλα Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην είλαη εγθεθξηκέλν
απφ ην ΤΠΔΚΑ, δελ έρνπλ ζπληαρηεί Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο ΠΠ, ελψ 25% ησλ ΦΓ παξακέλνπλ ρσξίο ζεζκηθφ θαζεζηψο
νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.
 Πξνβιήκαηα δηνηθεηηθά: πζηεκαηηθά απνπζηάδνπλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ (Γ) γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία (25) ησλ ΦΓ. Πέξαλ ηνπ
πξνέδξνπ, πνιχ ιίγα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ είλαη ελεξγά. Σα
πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γ δελ αληηιακβάλνληαη φηη εθπξνζσπνχλ έλα θνξέα
πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη δελ ζπκπεξηθέξνληαη αλάινγα. 70% ησλ ΦΓ
εθηηκνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ησλ Γ δελ εμππεξεηεί ηνπο ηδξπηηθνχο
ζθνπνχο ηνπο. Καηαγξάθνληαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γξαθεηνθξαηίαο,
ρξνλνβφξεο θαη δχζθνιεο δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο ηεο θαηάξηηζεο - έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ (έξγνπ/ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ) θαη ηεο
πινπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ππνέξγσλ/
δξάζεσλ (πξνεγθξίζεηο δηαγσληζκψλ, εγθξίζεηο παξαδνηέσλ θιπ).
 Πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά: ε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ νη ΦΓ έρνπλ πξνβιήκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ην νπνίν
κέλεη απιήξσην γηα 6, 8 έσο θαη 11 κήλεο.
 Πξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ: Οη «θχιαθεο» απνηεινχλ ηελ πην πνιπάξηζκε νκάδα
εξγαδφκελσλ ζε ΦΓ (≈40%) κε δεχηεξνπο ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
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ην πεξηβάιινλ (≈30%). Ξελαγνί ζε 25 ΦΓ (230 άηνκα πξνζσπηθφ) είλαη 5,7%
(αλ θαη αξθεηνί απφ απηνχο ελψ πξνζιήθζεθαλ σο μελαγνί, εξγάδνληαη σο
θχιαθεο ή σο δηνηθεηηθφ ή ινηπφ πξνζσπηθφ). ε >50% ησλ ΦΓ δελ γίλεηαη
θακηά επηκφξθσζε ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ΠΠ, ην έξγν θαη ηηο επζχλεο
πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη.
 Πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθά: Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ε ηνπηθή θνηλσλία δελ έρεη
θαηαλνήζεη ην ξφιν ησλ ΦΓ, νχηε έρεη απνδερζεί ηελ ΠΠ. Γηα 85% ησλ ΦΓ ε
θχιαμε είλαη ιίγν ή θαζφινπ επαξθήο. Οη ΦΓ, ζε κεγάιν πνζνζηφ,
αζρνινχληαη ζπάληα ή θαζφινπ κε ηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σελ ψξα πνπ νη ΠΠ πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο λα ππνδερηνχλ έλα δηαξθψο
απμαλφκελν ηνπξηζηηθφ ξεχκα, ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ
κέζα ζην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αλαδεηρζεί ε αμία ησλ ΠΠ ζηε ρψξα καο
φζνλ αθνξά ηελ αλαςπρή θαη ηελ εθπαίδεπζε (Boo 1993, Buckley & Pannell 1990,
Eagles & McCool 2002). Δπίζεο, είλαη δχζθνιν νη ΠΠ λα παξέρνπλ πςειήο
πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο επηζθέπηεο νη νπνίεο βειηηψλνπλ εκπεηξία αλαςπρήο,
παξέρνπλ, επθαηξίεο γηα επαθή θαη γλσξηκία κε ηε Φχζε θαη πξνάγνπλ ζεηηθέο
πεξηβαιινληηθέο εζηθέο, δει. ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ.
Οηθνηνπξηζκόο ζηηο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο
Ο νηθνηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ, ζσξείηαη έλα ππνζχλνιν ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηε Φχζε, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ππνζχλνιν ηνπ ελαιιαθηηθνχ
ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ ην καδηθφ ηνπξηζκφ (Littlefair 2003: 11). Σα
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη: ε πξσηαξρηθή ηνπ εζηίαζε είλαη ε εθηίκεζε ηεο
Φχζεο, δηελεξγείηαη κε ηξφπν πνπ είλαη νηθνινγηθά βηψζηκνο θαη ειαρηζηνπνηεί ηηο
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, παξέρεη σθέιεηεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, δεκηνπξγεί
νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ ΠΠ, ππνζηεξίδεη ηε δηαηήξεζε
θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη αλαπφζπαζηα πεξηιακβάλεη
εθπαίδεπζε θαη Δξκελεία Πεξηβάιινληνο (Buckley 1994, Newsome et al 2002 WTO
2001).
Ο νηθνηνπξηζκφο είλαη ε θαηαιιειφηεξε κνξθή ηνπξηζκνχ ζε ΠΠ (Bushell 1999) θαη
φηαλ γίλεηαη ζσζηά, φρη κφλν δελ είλαη αζχκβαηνο κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ ΠΠ, αιιά βνεζά θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπο.
Οη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ ΠΠ πξνζηαηεχνληαο ην θπζηθφ πφξν θαη ηαπηφρξνλα
εμππεξεηψληαο θαη ελζαξξχλνληαο ηνλ νηθνηνπξηζκφ, πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε
θαη ηελ απφιαπζε ηεο Φχζεο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε εθηίκεζε, ζεβαζκφ θαη θξνληίδα
ηεο Φχζεο (Dias 2010), κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ κηα ζπλεθηηθή
δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη ηξία ζηνηρεία - ζηφρνπο: πξνζηαζία,
εθπαίδεπζε θαη αλαςπρή (Jager et al 2006).
ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ε ηζνξξφπεζε ησλ νπνίσλ είλαη πξφθιεζε γηα
ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, κπνξεί λα βνεζήζεη ε Δξκελεία Πεξηβάιινληνο (Kuo 2002,
Newsome et al 2002, Sharpe 1982). Ζ θαιή Δξκελεία Πεξηβάιινληνο είλαη έλα
απνιχησο αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νηθνηνπξηζκνχ
(Weiler & Ham 2001).
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Δξκελεία Πεξηβάιινληνο
Δξκελεία Πεξηβάιινληνο (Environmental Interpretation) είλαη «κηα δηαδηθαζία
κεηάδνζεο ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, κέζσ ειθπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηζηνξηψλ πνπ αγγίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ αλζξψπσλ θαη ζηφρν έρεη λα
εκπινπηίζεη ηηο εκπεηξίεο ησλ επηζθεπηψλ, λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ
θφζκν γχξσ ηνπο, λα ηνπο ζπλδέζεη κε απηφλ θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Παπαληθνιάνπ 2012: 36).
Ο φξνο απνδίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ πνιινχο ζπγγξαθείο, απφ ηνλ Freeman Tilden
(1883 - 1980) κέρξη ζήκεξα, θαη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ έρνπλ
αλαπηχμεη δηθνχο ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλνπλ έκθαζε ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθέο
πηπρέο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα ζπιιάβνπκε κε
ιίγεο ιέμεηο ηελ νπζία ηεο, ν φξνο «Δξκελεία Πεξηβάιινληνο» δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά θαη αφξηζηα (Visscher et al. 2008: 1). Ζ Δξκελεία, ε νπνία
είλαη ηαπηφρξνλα ππεξεζία θαη ζηξαηεγηθή, αλ θαη δηαξθψο εμειίζζεηαη κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζηηο ΖΠΑ – απ’ φπνπ θαη νπζηαζηηθά μεθίλεζε – θαη ζηηο
αγγινζαμσληθέο ρψξεο (Απζηξαιία, Καλαδάο, Νέα Εειαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην),
έρεη αξρέο, ζηφρνπο, ραξαθηεξηζηηθά, θαη κεζνδνινγίεο.
χκθσλα κε ηνλ Tilden, ηνπ νπνίνπ ε επηξξνή θαη επίδξαζε ζηελ Δξκελεία
Πεξηβάιινληνο είλαη απφ ηηο πην ηζρπξέο (Adcock 2005: 8, Kohl 2007: 1), ε
Δξκελεπηηθή δηαδηθαζία είηε είλαη γξαπηή είηε πξνθνξηθή είηε γίλεηαη κε ηερληθά
κέζα, βαζίδεηαη ζε 6 αξρέο, νη νπνίεο είλαη (Tilden 1977 φπ. αλαθ. ζην
Παπαληθνιάνπ, 2012: 42):
1.

Κάζε Δξκελεία πνπ δελ ζπζρεηίδεη κε θάπνην ηξφπν απηφ πνπ παξνπζηάδεη ή
πεξηγξάθεη κε θάηη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ή ηηο εκπεηξίεο ηνπ επηζθέπηε, είλαη
ζηείξα.

2. Οη πιεξνθνξίεο απφ κφλεο ηνπο, δελ είλαη Δξκελεία. Ζ Δξκελεία είλαη κηα
απνθάιπςε πνπ βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο. Δίλαη δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα. Όκσο ε Δξκελεία εκπεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία.
3. Ζ Δξκελεία είλαη κηα ηέρλε, πνπ ζπλδπάδεη πνιιέο ηέρλεο, είηε ηα αληηθείκελα
πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη επηζηεκνληθά, είηε ηζηνξηθά ή αξρηηεθηνληθά. Κάζε
ηέρλε κπνξεί λα δηδαρζεί ζε θάπνην βαζκφ.
4. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο Δξκελείαο δελ είλαη λα ελεκεξψζεη, αιιά λα πξνθαιέζεη
θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη.
5. Ζ Δξκελεία πξέπεη λα ζηνρεχεη λα παξνπζηάδεη έλα ζέκα νινθιεξσκέλν θαη φρη
ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή θαη πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο
αλζξψπνπο θαη φρη ζε κεξηθνχο ή κφλν ζε θάπνηεο ειηθίεο.
6. Ζ Δξκελεία πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηα πεξηθνπή
απηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ελειίθνπο, αιιά ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα
εθ ζεκειίσλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε.
Αλ θαη ν Tilden ζε έλαλ απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έδσζε ζηελ Δξκελεία, ηελ
πεξηέγξαςε σο «εθπαηδεπηηθή» δηαδηθαζία (Tilden 1977) θαη αξθεηνί ζπγγξαθείο ηελ
πεξηγξάθνπλ σο κηα «εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα» (ή δηαδηθαζία) (Prentice 1995),
πνιινί άιινη ζπγγξαθείο ηελ πεξηγξάθνπλ σο «επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία»
(Παπαληθνιάνπ 2012). Ζ Δξκελεία σο δηαδηθαζία, είηε εθπαηδεπηηθή είηε
επηθνηλσληαθή, (πξέπεη λα) είλαη επράξηζηε, νξγαλσκέλε, ζεκαηηθή θαη ζρεηηθή κε
ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν, ηηο θαηαλνήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θνηλνχ (π.ρ.
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επηζθέπηεο, ηνπηθή θνηλσλία) (Ham 1992: 8). Ζ Δξκελεία γεληθά αλαγλσξίδεηαη φηη
δελ είλαη απηνζθνπφο, έρεη κηα απνζηνιή (Regnier et al 1992: 5), θαη απηή είλαη λα
πεηχρεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.
Χο πξνο ην πνηνη (πξέπεη λα) είλαη νη ζηφρνη ηεο Δξκελείαο θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη
ζπκθσλία, θαη εδψ φπσο θαη γηα ην αλ ε Δξκελεία είλαη εθπαηδεπηηθή ή
επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, κηαο θαη απηνί δελ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο
θαη νξηζκνχ κε θάπνηνλ επίζεκν ηξφπν, φπσο έρεη ζπκβεί γηα παξάδεηγκα ζηελ ΠΔ,
κέζσ Γηεζλψλ πλεδξίσλ θαη Οξγαληζκψλ [π.ρ. Σηθιίδαο, θαη Πεξηβαιινληηθφ
Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP) αληίζηνηρα]. Απφ ηελ ηζηνξηθή
αλαζθφπεζε ηεο Δξκελείαο, θαη απφ ηα γξαθφκελα ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο, είλαη
μεθάζαξν φηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο Δξκελείαο ήηαλ ε έκπλεπζε θαη ε εθηίκεζε ηεο
θπζηθήο νκνξθηάο ε νπνία πίζηεπαλ φηη ζα νδεγνχζε ζηελ πξνζηαζία ηεο Φχζεο
(Παπαληθνιάνπ 2012: 47). ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη Δξκελεπηέο, αλαγλσξίδνπλ κηα
πιεηάδα ζηφρσλ ηεο Δξκελείαο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ηελ πξνψζεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο έμσ απφ ηα φξηα ηεο ΠΠ, ηελ ηθαλνπνίεζε
δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΦΓ, ηε βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηελ αχμεζε
ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΠΠ, ηε δηαρείξηζε επηζθεπηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πφξνπ απφ ηε κείσζε ησλ ππνβαζκηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηελ ΠΠ θ.ά.
(Eagles & McCool 2002, Ham 1992, Knapp, 2007: 51, Knudson, Cable & Beck 2003,
Littlefair 2003, Wearing & Neil 1999).
Οη πνιιαπιέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ
θαζηζηνχλ ηελ Δξκελεία Πεξηβάιινληνο έλα επξέσο απνδεθηά αλαπφζπαζην θνκκάηη
ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ ΠΠ (Hughes & Morrison-Saunders 2005, Kuo
2002). Γηα λα επηηεπρζνχλ απηέο νη σθέιεηεο νη ΦΓ ησλ ΠΠ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά ηερληθψλ θαη κέζσλ Δξκελείαο (Munro et al 2008) πνπ
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο: ηε κε πξνζσπηθή θαη ηελ πξνζσπηθή
Δξκελεία.
Ζ κε πξνζσπηθή Δξκελεία πεξηιακβάλεη θάζε πιεξνθνξηαθφ, πξνζαλαηνιηζηηθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ γξαπηφ, ερεηηθφ ή νπηηθφ κήλπκα, πνπ παξέρεηαη ζηνπο επηζθέπηεο
ρσξίο ηε ρξήζε άκεζεο πξνζσπηθήο επαθήο. Με πξνζσπηθέο ππεξεζίεο
πεξηιακβάλνπλ θπιιάδηα, ράξηεο, εθεκεξίδεο, ηακπέιεο - πηλαθίδεο (δηαδξαζηηθέο ή
ζηαηηθέο), εθζέζεηο (δηνξάκαηα, ηξηζδηάζηαηεο, δηαδξαζηηθέο) ζηελ είζνδν, αιιά θαη
κηθξφηεξεο δηαζπαξκέλεο ζηελ πεξηνρή, απηννδεγνχκελα ή «Δξκελεπηηθά»
κνλνπάηηα κε ηε βνήζεηα ραξηψλ, πηλαθίδσλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζθεπψλ (φπσο
απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κνπζεία) πνπ βνεζνχλ ηνλ επηζθέπηε λα εμεξεπλήζεη
ηελ πεξηνρή ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη λα αθνχζνπλ κφλν φ, ηη ηνπο ελδηαθέξεη, Ζ/Τ κε
δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο ή ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα, δηαδίθηπν,
νπηηθναθνπζηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ σο DVD ζνπβελίξ ή λα δηαλεκεζνχλ ή λα πξνβιεζνχλ δσξεάλ ζηελ ηειεφξαζε ή ζην
δηαδίθηπν (Ward & Wilkinson 2006).
Ζ πξνζσπηθή Δξκελεία πεξηιακβάλεη άκεζε πξνζσπηθή (πξφζσπν κε πξφζσπν)
επαθή κε ηνλ επηζθέπηε. Πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ πεξίπαηνπο, νκηιίεο,
επηδείμεηο, πξνγξάκκαηα γηα παηδηά, πεξηπιαλήζεηο, πεξηζηαζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο,
θαη ππνδνρή θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ είζνδν ή ζην Κέληξν Δπηζθεπηψλ ηεο
ΠΠ (Ward & Wilkinson 2006). Σελ πξνζσπηθή Δξκελεία αλαιακβάλεη ην
Δξκελεπηηθφ πξνζσπηθφ – ν θνχιινο (2008: 95) ηνπο αλαθέξεη σο Δξκελεπηέο
(Interpreters) ή ζηειέρε πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν
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Αλάπηπμε ζε ΠΠ θαη ηνπο πεξηγξάθεη σο «ηα ζηειέρε πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε
ηελ μελάγεζε, θαζνδήγεζε θαη εηζαγσγή ησλ επηζθεπηψλ ζε κηα ΠΠ».
Ζ κε πξνζσπηθή Δξκελεία απεπζχλεηαη θαη αγγίδεη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο απφ
ηελ πξνζσπηθή, επηηξέπεη ηελ ειεπζεξία ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ αηνκηθή
εμεξεχλεζε, θαη ζπρλά είλαη ε πξψηε γξακκή επαθήο ηνπ ΦΓ κε ην θνηλφ. Δπεηδή
φκσο νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ ηη ζα δηαβάζνπλ ή ζα δνπλ, κπνξεί λα κελ
ιάβνπλ ηα βαζηθά Δξκελεπηηθά κελχκαηα πνπ πξνηίζεληαη απφ ηνλ ΦΓ. Ζ
δεκηνπξγία πνηνηηθψλ κε πξνζσπηθψλ Δξκελεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα είλαη
πνιχ αθξηβή, ρξνλνβφξα, θαη απαηηεί εμεηδίθεπζε θαη εμνπιηζκφ, ελψ ηδηαίηεξε
πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ελεκέξσζε, ζπληήξεζε θαη ρσξνζέηεζε ησλ
ππεξεζηψλ ζηελ ΠΠ, ψζηε λα κελ δίλνπλ κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ ΠΠ, ηνλ ΦΓ
θαη κεηψλνπλ ηελ εκπεηξία αλαςπρήο.
Ζ πξνζσπηθή Δξκελεία, επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο ζεηξάο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη, πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. νηθνινγηθέο) θαη θαηλφκελα κπνξνχλ
λα εμεγεζνχλ θαιχηεξα θαη εηο βάζνο, παξέρεη κεγάιε ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ
αληαπφθξηζε ζην θνηλφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ (π.ρ. πξνζαξκνγή ζηα δεκνγξαθηθά ηνπ
ζηνηρεία), παξέρεη ζηνπο ΦΓ κηα θαιχηεξε, έγθαηξε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ
θαη ησλ αλεζπρηψλ ησλ επηζθεπηψλ, πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ελίζρπζε ή επηθνηλσλία
πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ ΠΠ, ελψ ην Δξκελεπηηθφ
πξνζσπηθφ κπνξεί λα ζπλαξπάζεη θαη λα ζπγθηλήζεη πέξα απφ ηα ζρεδηαζκέλα
Δξκελεπηηθά κελχκαηα θαη άξα λα απνηειέζεη παξάδεηγκα (Knudson, Cable & Beck
2003). Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ πξνζεγγίδνληαη φκσο είλαη ζεκαληηθά
κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ κε πξνζσπηθή Δξκελεία, ιφγσ ηνπ φηη κηθξφ πνζνζηφ
ησλ επηζθεπηψλ παξαθνινπζνχλ Δξκελεπηηθά πξνγξάκκαηα, ην Δξκελεπηηθφ
πξνζσπηθφ κπνξεί λα είλαη ζε έλα κφλν κέξνο θάζε θνξά, θαη ην θφζηνο αλά άηνκν
πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε Δξκελεία απμάλεηαη. Ζ πξνζσπηθή Δξκελεία επίζεο,
απαηηεί «δέζκεπζε» απφ ηνπο Δξκελεπηέο, πάζνο, δεκηνπξγηθφηεηα, επράξηζηε
πξνζσπηθφηεηα, επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θ.ά., ρξεηάδεηαη πνιχ νξγάλσζε θαη
πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη επεηδή πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο,
ππεηζέξρνληαη πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο (φρη κφλν πάλσ ζηελ Δξκελεία, αιιά θαη
ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ), ζπληνληζκνχ δξάζεσλ,
ππνζηήξημεο θ.ά. (Carter 2001: 41-42). Όπσο θαη κε ηηο κε πξνζσπηθέο ππεξεζίεο, ε
ρακειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε, εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ Δξκελεπηψλ,
κπνξνχλ λα αθήζνπλ αξλεηηθή εληχπσζε ζηνλ επηζθέπηε (Ward & Wilkinson 2006:
6).
Παξά ηηο αδπλακίεο ηεο φκσο, πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ δειψζεη φηη ε πξνζσπηθή
Δξκελεία ζεσξείηαη σο ην θαιχηεξν θαη ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν (Doucette &
Cole 1993, Haig & McIntyre 2002, Roggenbuck 1992, Washburne & Cole 1983,
Wearing & Neil 1999) ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κεγηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ηεο
Δξκελείαο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.
Οη πξνζσπηθέο θαη κε πξνζσπηθέο Δξκελεπηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη απφξξνηα
ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλνιηθνχ Δξκελεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θάζε ΦΓ, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο θάζε ΠΠ, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο θάζε ΠΠ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ νη δηαρεηξηζηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο Δξκελεπηηθήο
ζηξαηεγηθήο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ε ρψξα καο.
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θνπόο ηεο Έξεπλαο
Γηα λα ηεζνχλ νη βάζεηο κηαο επηηπρεκέλεο Δξκελεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ Διιάδα,
είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξαθνχλ κεηαμχ άιισλ ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο
ηεο Δξκελείαο Πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο
επηζθέπηεο ησλ ΠΠ απφ ηνπο ΦΓ, ε εηνηκφηεηα ησλ ΦΓ λα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη λα εθπιεξψζνπλ ην ξφιν ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο
γλψζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην Ν.2742/99), θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα
αλαιάβνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο, ψζηε απηνί λα αξζνχλ.
Ζ παξνχζα έξεπλα ζηνπο πξν δεθαεηίαο ηδξπζέληεο ΦΓ ησλ ΠΠ, ησλ θαηεμνρήλ
ππεχζπλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο Δξκελεπηηθήο ζηξαηεγηθήο,
ζηφρν έρεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
 ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ, ζρεηηθέο κε ηελ Δξκελεία,
ππεξεζηψλ ζηηο ΠΠ απφ ηνπο ΦΓ,
 ην αλ νη ΦΓ έρνπλ πινπνηήζεη πξφγξακκα Δξκελείαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο
ηνπο, αλ λαη απφ πφηε, πνηα ήηαλ ε ζεκαηηθή ηνπο θαη ζε πνηνπο απεπζχλνληαλ,
θαη αλ φρη, πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε πινπνίεζε απηή εκπνδίδεηαη,
θαζψο θαη
 ην αλ νη ΦΓ είλαη ζηειερσκέλνη κε εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Δξκελείαο Πεξηβάιινληνο.
Μεζνδνινγία
Ο ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ΦΓ ηεο Διιάδαο.
Ζ ζπιινγή ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο
απνγξαθήο, κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε φινπο ηνπο ΦΓ.
πιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 24 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε απφ ην
Ννέκβξην ηνπ 2010 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011.
Χο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνγξαθηθή κέζνδν ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλζεην εξσηεκαηνιφγην, ελψ βαζηθφ κέζν ζπγθέληξσζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ απνηέιεζε ε εξψηεζε (Υξηζηνδνχινπ 2001). Ζ κέζνδνο πνπ
επηιέρζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ ησλ κε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ
(δηαδίθηπν), δηφηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επξφθεηην λα εξσηεζνχλ ήηαλ
δηάζπαξηνο, νη εξσηήζεηο δε ήηαλ δηαηππσκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ κπνξνχζαλ
λα απαληεζνχλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ζπλεληεπθηή γηα ηπρφλ επεμεγήζεηο. Σελ
απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε θάζε ΦΓ,
ζπλφδεπε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη παξάθιεζε γηα
ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνινχζεζαλ κία αθφκα
ππελζχκηζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηξεηο ηειεθσληθέο ππελζπκίζεηο κε
δηάζηεκα 15 εκεξψλ ε θάζε κία.
πιιέρζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ 18 δηαθνξεηηθνχο ΦΓ. Οξίδνληαο ηνλ πιεζπζκφ
απφ ην ζχλνιν ησλ ΦΓ φπσο αλαθέξνληαη απφ ην Τπνπξγείν ζε 28, έρνπκε έλα
ζπιιερζέλ δείγκα 64,3% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΦΓ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ν
ζπλνιηθφο πιεζπζκφο είλαη 22 θαη ην πνζνζηφ απαληήζεσλ είλαη 81,82%, δηφηη ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηξεηο ΦΓ είραλ αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο επί
καθξφλ ιφγσ επίζρεζεο εξγαζίαο, ελψ άιινη ηξεηο δελ ιεηηνπξγνχζαλ ή ήηαλ ζε
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ηειείσο εκβξπτθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο (κφλν ζηα ραξηηά). Μφλν ηέζζεξηο ΦΓ πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ θαλνληθά, αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.
ε γεληθέο δεκνζθνπήζεηο ελφο αλνκνηφκνξθνπ πιεζπζκνχ, φπσο θαηαλαισηψλ,
πξνηίκεζεο ΜΜΔ θ.ά., δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηζηξνθήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο ηεο
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο. ε δεκνζθνπήζεηο φκσο εηδηθψλ νκνηνγελψλ νκάδσλ π.ρ.
δεκνζηνγξάθνη, εθπαηδεπηηθνί θιπ, ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο
είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο. Γεληθά, ζε γξαπηέο δεκνζθνπήζεηο ην πξφβιεκα ηνπ
πνζνζηνχ επηζηξνθήο ράλεη ζε ζεκαζία ηφζν πεξηζζφηεξν, φζν πην νκνηνγελήο είλαη
ε πξνο δεκνζθφπεζε νκάδα (Hafermalz 1976). Με δεδνκέλν φηη ν πιεζπζκφο ηεο
έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνκνξθία θαζφζνλ απνηειείηαη απφ ζηειέρε ησλ ΦΓ,
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην ζπιιερζέλ δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ.
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
εξσηήζεσλ, ηεο δηαηχπσζήο ηνπο θαη ηεο κνξθήο ηεο απάληεζεο, ζηεξηρηήθακε ζηα
δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο θπξίσο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο θαη ζε
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Παξαζθεπφπνπινο 1993α, 1993β).
ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθέο αζπλερείο κεηαβιεηέο, γηα ηε
κέηξεζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε νλνκαζηηθή θιίκαθα. Χο πξνο ηνλ ηχπν ησλ
εξσηήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) θιεηζηέο εξσηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
επηινγψλ, φπνπ ν εξσηψκελνο θιήζεθε λα επηιέμεη ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη ζηελ
πεξίπησζή ηνπ, θαη β) αλνηθηέο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θιήζεθε λα
απαληήζεη ειεχζεξα θαη λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε θαζνξηζκέλα φξηα ηεο
ζειίδαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξν
απζφξκεηεο απαληήζεηο, ζηε γιψζζα ησλ εξσηψκελσλ, κε ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο
(Κακαξηλνχ 2000).
Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ μεθίλεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010, θαη
νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011. Γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην PASW Statistics (SPSS) ζηελ
έθδνζε 18.0.
Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Hair et al. 1995, Γαθέξκνο 2005). Γηα ηε
ζχλνςε, ηαμηλφκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο θαη
ζηαηηζηηθά κέηξα. ηελ πεξίπησζε αλνηρηψλ εξσηήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε
αλάιπζε πεξηερφκελνπ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο.
Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε
Υπηπεζίερ πος πποζθέποςν οι ΦΔ ζηοςρ επιζκέπηερ
Απφ ηελ έξεπλα, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα
1 ζηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί, πξνθχπηεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΦΓ, ζηηο
ΠΠ ηεο επζχλεο ηνπ είλαη:
1.

Κέληξν επηζθεπηψλ γηα πξνβνιή θαη πιεξνθφξεζε γηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία
ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο, γεσινγηθά ζηνηρεία) (n =
19).

2.

Γηαλνκή ραξηψλ θαη θαζνδεγεηηθψλ θπιιαδίσλ (n = 17).

280

3.

Τπνδνρή ησλ επηζθεπηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΠΠ (n = 14).

4.

Τπφδεημε ζεκείσλ κε ζέα (n = 11).

5.

Δπθαηξίεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηε Φχζε (n = 11).

6.

Μνλνπάηηα πνπ «μελαγνχλ» ηνπο επηζθέπηεο ζηα πην ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο
πεξηνρήο (n = 11).

7.

Πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο επηζθέπηεο (n = 8).

8.

Ξελάγεζε απφ εηδηθφ γηα λα αλαθαιχςνπλ νη επηζθέπηεο θαιχηεξα ην θπζηθφ
θφζκν ηεο πεξηνρήο (κε θάπνηνλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν) (n = 8).

9.

Πηλαθίδεο πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ελδηαθέξνληα θπηά θαη δέληξα (n = 5).

10. ήκαλζε γηα άιια αμηνζέαηα ηεο ΠΠ (n = 5).
ηνηρεία ελφο Δξκελεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη φιεο νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο
αλ θαη δελ ρξεηάδνληαη φιεο ζε θάζε ΠΠ. Κάζε ΦΓ αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ κπνξεί λα δηαιέγεη λα παξέρεη θάπνηεο ή θαη φιεο απηέο ηηο ππεξεζίεο
αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Έξεπλα ζε Γηαρεηξηζηηθέο
Αξρέο (Doucette & Cole 1993), έρεη δείμεη φηη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξν είλαη ηα θπιιάδηα, πξνζσπηθφ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΦΓ φπνπ ππνδέρνληαη
ηνπο επηζθέπηεο, ράξηεο, πηλαθίδεο, πξνζσπηθφ ζην πεδίν, θαη εθζέζεηο ζηηο αξρέο
ησλ κνλνπαηηψλ.
Σα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ κηα ζχλζεηε εηθφλα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζεηηθά ζηνηρεία, φπσο π.ρ. ε χπαξμε Κέληξσλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη αξλεηηθά
ζηνηρεία, φπσο ε απνπζία ελφο ζπλεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ Δξκελεπηηθήο ζηξαηεγηθήο
θαη ε έιιεηςε παξνρήο ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ φπσο π.ρ. ε μελάγεζε, ε νπνία είλαη
απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δξκελείαο.
Αλ θαη δειψλεηαη βέβαηα φηη παξέρεηαη κία ππεξεζία, κέλεη λα εμεηαζηεί ζε
πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ θάζε κία αλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο Δξκελείαο.
Έλα Κέληξν Δπηζθεπηψλ κπνξεί λα ππάξρεη σο ρψξνο, αιιά δελ ππεξεηεί ηνπο
ζηφρνπο ηεο Δξκελείαο αλ είλαη κε ιεηηνπξγηθφ, κε ειθπζηηθφ, κε ζηειερσκέλν ή κε
ρξεζηκνπνηνχκελν. Κέληξα επηζθεπηψλ πνπ δελ είλαη ζε εκθαλή ζεκεία ή δελ είλαη
έηνηκα λα ππνδερηνχλ θαη λα εμππεξεηήζνπλ ην θνηλφ ζαλ λα ήηαλ κηα εχξσζηε
νηθνγελεηαθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη ιεηηνπξγνχλ σο απξφζσπεο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, δελ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δξκελείαο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο Δξκελεπηηθέο ππεξεζίεο. Οη ράξηεο θαη ηα θπιιάδηα
πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλα αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο Δξκελεπηηθήο
επηθνηλσλίαο (κνληέιν «πξνθάιεζε, ζπζρέηηζε, απνθάιπςε» πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
αξρέο ηνπ Tilden (Veverka 1994)), ελψ ην πεξηερφκελν, ε κνξθή, αιιά θαη ν ηξφπνο
δηαλνκήο ηνπο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.
Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεκεία ηεο πεξηνρήο
ρσξίο λα κεηψλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθέο, κε γξαθηθά
θαη θείκελα πνπ κεηαθέξνπλ ηα θεληξηθά κελχκαηα ηνπ ΦΓ γηα ηελ ΠΠ, λα είλαη
θηηαγκέλεο κε αλζεθηηθά πιηθά, θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Αλ δελ
είλαη, φρη κφλν δελ θαηαθέξλνπλ ην ζθνπφ ηνπο, αιιά ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο
εκπεηξίαο αλαςπρήο ησλ επηζθεπηψλ, θαη δίλνπλ κηα θαθή εηθφλα εγθαηάιεηςεο ηεο
ΠΠ απφ ηελ πνιηηεία.
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Πίλαθαο 1. Δξκελεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ΦΓ ζηηο ΠΠ επζχλεο ηνπο



–

Δξκελεπηηθέο Τπεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ΦΓ
(1) Ξελάγεζε απφ εηδηθφ γηα λα αλαθαιχςνπλ νη επηζθέπηεο θαιχηεξα ην
θπζηθφ θφζκν ηεο Πεξηνρήο (κε θάπνηνλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν)
(2) Πηλαθίδεο πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ελδηαθέξνληα θπηά θαη δέληξα
(3) Κέληξν Δπηζθεπηψλ γηα πξνβνιή θαη πιεξνθφξεζε γηα ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία ηεο Πεξηνρήο (π.ρ. ζπάληα είδε ρισξίδαο & παλίδαο, γεσινγηθά
ζηνηρεία)
(4) Δπθαηξίεο γηα Γξαζηεξηφηεηεο ζηε Φχζε
(5) Πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο ηεο Πεξηνρήο απφ ηνπο επηζθέπηεο
(6) Τπνδνρή ησλ επηζθεπηψλ απφ ην Πξνζσπηθφ ηεο ΠΠ
(7) Υάξηεο θαη θαζνδεγεηηθά θπιιάδηα
(8) Μνλνπάηηα πνπ «μελαγνχλ» ηνπο επηζθέπηεο ζηα πην ελδηαθέξνληα
ζεκεία ηεο Πεξηνρήο
(9) Τπφδεημε ζεκείσλ κε ζέα
(10) ήκαλζε γηα άιια αμηνζέαηα ηεο ΠΠ

Τπφκλεκα
Παξέρεηαη
Γελ παξέρεηαη
Γελ γλσξίδνπκε

Φνξέαο Γηαρείξηζεο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ **
Γέιηα Αμηνχ-Λνπδία-Αιηάθκνλα
Γέιηα Έβξνπ **
Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο
Δ.Γ. Αίλνπ
Δ.Γ. Πξεζπψλ
Δ.Γ. ακαξηάο & Λεπθψλ Οξέσλ
Δ.Γ. Οίηεο *
Δ.Γ. Οιχκπνπ *
Δζληθνχ Γξπκνχ Πάξλεζαο
Δ.Θ.Π. Αινλλήζνπ Βνξείσλ πνξάδσλ
Δ.Θ.Π. Εαθχλζνπ *
Δ.Γ. Βίθνπ-Ασνχ & Πίλδνπ
Καξπάζνπ-αξίαο
Λίκλεο Κεξθίλεο
Λίκλεο Πακβψηηδαο **
Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ
Ληκλψλ Κνξψλεηαο-Βφιβεο
Όξνπο Πάξλσλα & Τγξνηφπνπ Μνπζηνχ
Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
ηελψλ & Δθβνιψλ πνηακψλ Αρέξνληα &
Καιακά *
Δζληθνχ Πάξθνπ ρηληά-Μαξαζψλα
Τγξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ
Τγξνηφπσλ ηξνθπιηάο-Κνηπρίνπ
Υεικνχ-Βνπξατθνχ
Πεξηνρήο Οηθναλάπηπμεο ΚάξιαοΜαπξνβνπλ.-Κεθαιφβ.-Βειεζηίλνπ ***
Παξλαζζνχ ***
Σδνπκέξθσλ ***
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Οη ΦΓ ιεηηνπξγνχζαλ θαλνληθά θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, αιιά αξλήζεθαλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ ζπκπιεξψλνληαο εξσηεκαηνιφγηα. Γεδνκέλα γηα ηνλ πίλαθα
ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη παξαηεξήζεσλ ηνπ εξεπλεηή.
Οη ΦΓ δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ιφγσ θξίζεο/ επίζρεζεο
εξγαζίαο θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γεδνκέλα γηα ηνλ πίλαθα ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ
βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη παξαηεξήζεσλ ηνπ εξεπλεηή
Οη ΦΓ δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη/ είλαη ζε εκβξπαθφ ζηάδην (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο).

Ζ πξνζσπηθή Δξκελεία, π.ρ. ε μελάγεζε, ε νπνία απαηηεί εμεηδίθεπζε ζηελ
επηθνηλσλία, ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΠΠ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε γεληθφηεξα, αιιά θπξίσο κεξάθη γηα ηε δνπιεηά, ή ε ππνδνρή, ε
νπνία απαηηεί επράξηζην δεζηφ θαισζφξηζκα ζηελ ΠΠ, αλ γίλεηαη απφ αλζξψπνπο
πνπ δελ ηνπο αξέζεη ή δελ είλαη θαινί ζηε δνπιεηά ηνπο κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα
απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ επηδηψθεη ε Δξκελεία δει. ηελ παξνρή θνξπθαίσλ
εκπεηξηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηζθεπηψλ γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε Φχζε
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θαη λα δερηνχλ ηα Δξκελεπηηθά κελχκαηα. Ο Δξκελεπηήο «θξίλεηαη δηαξθψο γηα ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ, ηελ νξζφηεηα ησλ φζσλ ιέεη, ην εθηθηφ ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, ηηο
αλεζπρίεο πνπ εθθξάδεη γηα ηελ πηζαλή ππνβάζκηζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ειινρεχνπλ, ηέινο γηα ηελ αγάπε πνπ ηξέθεη γηα ηελ πεξηνρή θαη ηε δνπιεηά ηνπ.
Σαπηφρξνλα θξίλεηαη γηα ηε ζπλέπεηα ησλ ιφγσλ ηνπ κέζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ»
(θνχιινο 2008).
Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε Δξκελεία σο εξγαιείν ή ππεξεζία ζε ΠΠ απηή πξέπεη λα είλαη
πςειήο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο, γηα ηηο νπνίεο
έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ έρνπλ κηθξή
ή θαη θαζφινπ θαηαλφεζε (Ballantyne & Hughes 2001, Forestry Tasmania 1994,
Weeks 1996), λα εθαξκφδνληαη πςειά ζηάληαξ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαη λα πεξλά
απφ ζπρλή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε.
Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο νη ΦΓ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ νη
επηζθέπηεο ηεο θάζε ΠΠ. Οη ΦΓ πξέπεη λα ξσηνχλ ηνπο επηζθέπηεο ηη ππεξεζίεο
ζέινπλ εθείλνη λα αλαπηπρζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηνλ Δζληθφ
Γξπκφ Οιχκπνπ (Παπαληθνιάνπ 2012) βξέζεθε φηη ε ππεξεζία πνπ επηζπκνχλ
πεξηζζφηεξν νη επηζθέπηεο, είλαη πηλαθίδεο πνπ λα ελεκεξψλνπλ γηα ελδηαθέξνληα
θπηά θαη δέληξα (61,7%), ράξηεο θαη θαζνδεγεηηθά θπιιάδηα (59,9%) θαη κνλνπάηηα
πνπ μελαγνχλ ζηα πην ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο πεξηνρήο (51,1%). Οη επηζπκίεο ησλ
επηζθεπηψλ – ρξεζηψλ ηεο θάζε ΠΠ πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο ηνπ ΦΓ θαη ζε απηέο ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα δψζεη έκθαζε.
Γελ είλαη απαξαίηεην λα πξνζθέξνληαη φιεο νη Δξκελεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
αλαθέξζεθαλ ζηελ εξψηεζε. εκαζία έρεη λα εθπιεξψλνληαη νη Δξκελεπηηθνί ζηφρνη
πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ΦΓ, κε φπνηα δηαζέζηκα κέζα θαη Δξκελεπηηθέο ηερληθέο.
Υλοποίηζη ππογπαμμάηων Επμηνείαρ ζηιρ ΠΠ
Μφλν ηξεηο ΦΓ δήισζαλ φηη έρνπλ πινπνηήζεη πξφγξακκα Δξκελείαο ζηελ ΠΠ.
ηελ εξψηεζε απφ πφηε αξρίζαηε λα πινπνηείηε Δξκελεπηηθά πξνγξάκκαηα, απφ ηνπο
ηξεηο ΦΓ, έλαο, απάληεζε απφ ην 1998, θαη απφ ην 2008, άιινη δχν.
ηελ εξψηεζε «Πνηα ήηαλ ε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ;» απάληεζαλ
ζπγθεθξηκέλα κφλν δχν ΦΓ: «Πνηάκηα, Φάξη θαη Φάξεκα ζηε Ληκλνζάιαζζα,
Γάζνο, Τγξφηνπνη αιπθέο» θαη «ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ΠΠ».
Σα πξνγξάκκαηα απηά απεπζχλνληαλ ζε ζρνιεία (n = 3), ζε ζρνιηθέο νκάδεο ζηα
πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ΠΔ (n = 2), ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (n = 2), θαη ζε
εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο επηζθεπηψλ (n = 2), ελψ θαζφινπ ζε επηζθέπηεο, γεληθά.
Εεηήζακε απφ ηα ζηειέρε ησλ ΦΓ, λα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
έρνπλ πινπνηήζεη πξφγξακκα Δξκελείαο. Αξθεηνί (n = 8) δελ αλέθεξαλ θάπνηνλ
ιφγν. Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ ησλ ππφινηπσλ φκσο
πξνέθπςε φηη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε Δξκελεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ζηηο ΠΠ είλαη: ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ γηα ηέηνηεο δξάζεηο (n = 9),
νηθνλνκηθνί ιφγνη (κηθξή ρξεκαηνδφηεζε, έιιεηςε ζπλερνχο ρξεκαηνδφηεζεο) (n =
7), ε έιιεηςε (θαηάιιεινπ) πξνζσπηθνχ (n = 5), ε έιιεηςε ππνδνκψλ (n = 3), ελψ
ηέινο, αλαθέξζεθαλ νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα (n = 2) (π.ρ. φηη ν ΦΓ είλαη ζε πξψηε
θάζε ιεηηνπξγίαο) θαη γξαθεηνθξαηηθά/ λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα (n = 1).
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Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ φηη ε Δξκελεία Πεξηβάιινληνο είλαη ζρεδφλ
άγλσζηε πξαθηηθή ζηηο ΠΠ ηεο Διιάδαο, θαη φπνηεο ιίγεο πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο
γίλνληαη απηέο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε ζρνιεία θαη φρη ζε επηζθέπηεο.
Σηελέσωζη ΦΔ με ειδικό για ηο ζσεδιαζμό και ηην ςλοποίηζη ππογπαμμάηων
Επμηνείαρ Πεπιβάλλονηορ ζηην ΠΠ
Απφ ηνπο 18 ΦΓ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, πέληε ΦΓ δειψλνπλ ζηειερσκέλνη
κε εηδηθφ, θαη δεθαηξείο δειψλνπλ φηη δελ είλαη. Οη ΦΓ πνπ δειψλνπλ σο
ζηειερσκέλνη, ζηελ νπζία κηινχλ γηα θάηη άιιν, κηαο θαη εηδηθφο γηα ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Δξκελείαο ζηελ ΠΠ δελ ππάξρεη αθφκα. ηελ
Διιάδα νη ζρεηηθέο εηδηθφηεηεο είλαη: «Δπηκειεηήο Ξελαγφο Δζληθψλ Γξπκψλ θαη
Υψξσλ Αλαςπρήο», «Ξελαγφο» θαη «πλνδφο βνπλνχ». πγθεθξηκέλα:
Δηδηθφηεηα «Δπηκειεηήο Ξελαγφο Δζληθψλ Γξπκψλ θαη Υψξσλ Αλαςπρήο»
(Κσδηθφο: 03.04.06.1): Απνθνηηνχλ απφ ΗΔΚ δηεηνχο θνηηήζεσο (νκάδα εηδηθφηεηαο:
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (0304) ηνπ ηνκέα ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
(03)), θαη ιακβάλνπλ δίπισκα πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά απφ
γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ θνίηεζε πεξηιακβάλεη ηξία
εμάκελα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο κε καζήκαηα ηα: Γαζηθή Βνηαληθή, Γαζνθνκηθή Γαζηθή Οηθνινγία - Δηδηθή Γαζνθνκηθή, Βηνινγία - Οηθνινγία Άγξησλ Εψσλ θαη
Πηελψλ, Αζζέλεηεο θαη Πξνζβνιέο Γαζψλ, Γαζηθή Ννκνζεζία, Πξνζηαηεπφκελεο
Γαζηθέο Πεξηνρέο, Δζληθνί Γξπκνί - Γηαρείξηζε, Υξήζε Ζ/Τ, Καηάζβεζε Γαζηθψλ
Ππξθαγηψλ, Γεκφζηεο ρέζεηο, Αγγιηθά, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία Πξψηεο Βνήζεηεο, σκαηηθή Αγσγή - θνπνβνιή θαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο
άζθεζεο ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν εμάκελν. Σα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα
θαηνρπξψλνληαη κε ην ΠΓ 267/2003 (ΦΔΚ 240/Α’/16-10-03) θαη πεξηιακβάλνπλ
δηθαηψκαηα επαγγεικαηηθήο άδεηαο γηα «Ηδησηηθφο/ δεκφζηνο ηνκέαο (εζληθνί δξπκνί,
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ρψξνη ππαίζξηαο αλαςπρήο) ππφ θαζνδήγεζε ηνπ
δηαρεηξηζηή ησλ θπζηθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ», θαη «πλνδφο - Ξελαγφο επηζθεπηψλ».
Τπάξρνπλ επίζεο νη εηδηθφηεηεο «Ξελαγφο» θαη «πλνδφο βνπλνχ» απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο).
Ζ θνίηεζε ζηηο ρνιέο Ξελαγψλ δηαξθεί δπφκηζε έηε, θαη πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή
θαηάξηηζε κε καζήκαηα ηα: Αξραία Ηζηνξία, Βπδαληηλή Ηζηνξία, Νεψηεξε Ηζηνξία,
Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία, Κιαζηθή Αξραηνινγία, Βπδαληηλή θαη Μεηαβπδαληηλή
Αξραηνινγία - Φξαγθνθξαηία, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Ηζηνξία ηεο Νεψηεξεο
Αξρηηεθηνληθήο - Ρπζκνινγία, Ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ, Θξεζθεηνινγία, Μπζνινγία,
Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Ηζηνξία
Διιεληθήο Μνπζηθήο θαη Υνξψλ, Λατθή - Λανγξαθία, Γεσγξαθία (Φπζηθή,
Σνπξηζηηθή, Γηαδξνκηθή), Οηθνινγία - Διιεληθφ Πεξηβάιινλ, Γεσινγία Παιαηνληνινγία - πειαηνινγία, Αξραηνινγηθή Ννκνζεζία, Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε Σνπξηζηηθή Ννκνζεζία, Θέκαηα Σνπξηζηηθψλ Πξαθηνξείσλ Ξελνδνρείσλ, Φπρνινγία
ηνπ Σνπξίζηα, Πξψηεο Βνήζεηεο, Οξζνθσλία, Σερληθή Ξελάγεζεο, Γηαδξνκηθή
Ξελάγεζε θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο/ εθδξνκέο.
Οη «πλνδνί βνπλνχ» θνηηνχλ δχν έηε ζε ΗΔΚ (νκάδα εηδηθφηεηαο: ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ (0304) ηνπ ηνκέα ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (03)), ηξία
ζεσξεηηθά εμάκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα καζήκαηα: Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ ηνηρεία Σνπξηζηηθήο Ννκνζεζίαο, Φπζηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο - Οξεηλέο
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πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, Διιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά - Παξαδνζηαθνί
νξεηλνί νηθηζκνί, Αξρέο Γηδαθηηθήο θαη Ζγεζίαο νκάδαο, Βαζηθέο αξρέο νξεηλήο
πεδνπνξίαο Η & ΗΗ, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ, Αγγιηθά - νξνινγία. Βαζηθέο αξρέο νξεηλήο
πεδνπνξίαο Η & ΗΗ, Αγγιηθά - Οξνινγία, Φπζηθφ πεξηβάιινλ - Οηθνινγία - Γεσινγία Οξεηλή ρισξίδα θαη παλίδα, Πξνζαλαηνιηζκφο - ηνηρεία Μεηεσξνινγίαο Σειεπηθνηλσλίεο, Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ, Πξψηεο Βνήζεηεο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ, Βαζηθέο αξρέο αλαξξίρεζεο, Αξρέο Γηνίθεζεο. Αγγιηθά Οξνινγία, Μάξθεηηλγθ Οξεηλνχ Σνπξηζκνχ, Καηάβαζε θαξαγγηψλ, Καηαζθήλσζε &
ππαίζξηα δηαλπθηέξεπζε ζην βνπλφ, χλζεηεο ηερληθέο ζπλνδείαο βνπλψλ θαη
εθπαίδεπζεο, ηνηρεία δηάζσζεο αηφκσλ ζην βνπλφ - Γηαρείξηζε εθηάθησλ
θαηαζηάζεσλ, Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ - Αλαςπρή ζην βνπλφ
θαη έλα εμάκελν πξαθηηθή άζθεζε (gsae.edu.gr).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηδηαίηεξα κηθξή ζηειέρσζε πνπ πξνθχπηεη, ραξαθηεξίδεηαη
θαη απφ ην γεγνλφο φηη ελψ έρεη πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ κε ηηο αλσηέξσ εηδηθφηεηεο,
απαζρνιείηαη πνιιέο θνξέο ζε ζέζε άζρεηε κε ην αληηθείκελν ηνπ (π.ρ. θχιαμε),
ζχκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ ΤΠΔΚΑ (Βψθνπ 2011, θφπα 2012). Παξαηεξνχκε
επίζεο φηη νη αλσηέξσ ηξεηο εηδηθφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Δξκελεία Πεξηβάιινληνο, ηελ ΠΔ, θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε, δει. κε ηελ νπζία ηνπ νηθνηνπξηζκνχ.
Δημογπαθικά ζηοισεία ηων ζςμμεηεσόνηων ζηελεσών ζηην έπεςνα
Απφ ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκπιεξψλνληαο ηα εξσηεκαηνιφγην,
νη γπλαίθεο ήηαλ 57,1% θαη νη άληξεο 42,9%. Ζιηθηαθά θαηαλέκνληαη σο εμήο: 25 –
35 εηψλ (52,2%), 36 - 45 εηψλ (34,8%), 46 - 55 εηψλ (13%). Χο πξνο ηελ εηδηθφηεηα
ηνπο, θαηαλέκνληαη σο εμήο: Πεξηβαιινληνιφγνη (28,6%), Γαζνιφγνη (23,8%),
Βηνιφγνη (19%), Δπηκειεηέο Ξελαγνί ΔΓ θαη ρψξσλ αλαςπρήο (9,5%), Ηρζπνιφγνη
(4,8%), Γαζνπφλνη (4,8%), Γεσιφγνη (4,8%), θαη Δθαξκνζκέλεο Αγξννηθνινγίαο
(4,8%). Χο πξνο ηε ζέζε ζηνλ ΦΓ, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη πληνλίζηξηεο/
πληνληζηέο (33,3%), θαζψο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ησλ ΦΓ: Τπάιιεινη (14,3%)
Πξφεδξνη Γ (9,5%) θαη Τπεχζπλε/ Τπεχζπλνο Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο, Πξφεδξνο
Γ, Ξελαγφο, χκβνπινο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Δπηζηεκνληθφο
χκβνπινο, Έθηαθην Πξνζσπηθφ, Τπεχζπλνο/ Τπεχζπλε Σκήκαηνο Δπηρεηξεζηαθνχ
ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Έξεπλαο, χκβνπινο ΠΔ, ηέιερνο θαη Γξακκαηέαο απφ
4,8% αληίζηνηρα. Χο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ζην Φνξέα, ηα ζηειέρε πνπ
ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: 3 έηε (40%), 4 έηε (25%),
1 έηνο (20%), 2 έηε (10%) θαη έλαο δήισζε φηη έρεη 12 έηε (5%) ππεξεζίαο ζην ΦΓ.
πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο
Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην πεδίν ηεο Δξκελείαο Πεξηβάιινληνο
είλαη ζε εκβξπτθφ ζηάδην ζηε ρψξα καο.
Οη πεξηζζφηεξνη ΦΓ δελ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Δξκελείαο Πεξηβάιινληνο
θαη νχηε είλαη ζηειερσκέλνη κε εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Πξνβιήκαηα έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ,
νηθνλνκηθά θαη πξνζσπηθνχ έρνπλ εκπνδίζεη ηελ πινπνίεζε Δξκελεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηηο ειιεληθέο ΠΠ. Αλ θαη παξέρνληαη απφ αξθεηνχο ΦΓ θάπνηεο
Δξκελεπηηθέο ππεξεζίεο, ην νπνίν είλαη ελζαξξπληηθφ, κέλεη λα δηεξεπλεζεί αλ απηέο
έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο Δξκελείαο. Δπίζεο, ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ ησλ
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ηξηψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή Δξκελεπηηθψλ ππεξεζηψλ,
θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Δξκελεία θαη λα κελ πξνεηνηκάδνπλ θαηάιιεια
ην πξνζσπηθφ λα αλαιάβεη θαη λα δηεθπεξαηψζεη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο εζηθέο θαη λα παξέρνπλ επαθή
ηνπ θνηλνχ κε ηε Φχζε.
ηε ρψξα καο ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο Δξκελείαο. Γηα λα είλαη ην εγρείξεκα φζν
ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη σθέιηκν, ρξεηάδεηαη πξψηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο
ειιεληθέο επηηαγέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, θαη έπεηηα λα εθαξκνζηεί ζε έλα πγηέο θαη
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδνπλ ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ΦΓ
θαη ε ελίζρπζή ηνπο απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία.
Πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο Δξκελείαο θαη ε ελζσκάησζε ηεο ζε θεληξηθή ζέζε
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΓ θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλνιηθά ζηελ εζληθή πνιηηηθή
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζηειέρσζε ησλ ΦΓ κε θαηάιιειν
πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα είλαη ηθαλφ, κέζσ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο
(παξνρή θαηάιιεισλ γλψζεσλ, κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ), αιιά θαη πξαθηηθήο
εμάζθεζεο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο Δξκελείαο, θαη
ηέινο, κειέηεο θφζηνπο/ νθέινπο γηα ζπγθεθξηκέλεο Δξκελεπηηθέο ππεξεζίεο κε
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Οη κειέηεο απηέο ζα απνηεινχλ έλα
ρξήζηκν εξγαιείν ζηνπο ΦΓ γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη ιήςε απνθάζεσλ σο
πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ζηφρσλ ελεκέξσζεο
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ κε ζπγθεθξηκέλα δηαζέζηκα Δξκελεπηηθά κέζα θαη
κε ηνπο δηαζέζηκνπο πξνυπνινγηζκνχο.
Βηβιηνγξαθία
Ι. Ελληνόγλωζζη
Βψθνπ, Γ. (2011). Ο Θεζκφο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ:
10 Υξφληα Δθαξκνγήο. Δπηηξνπή «Φχζε 2000». Θεζζαινλίθε. Αλαθηήζεθε
ζηηο 14/08/2014 απφ: politics.wwf.gr/images/stories/docs/2011_Sept_10-yearReport.pdf
Γεσξγφπνπινο, Α. (1996). Γε: Έλαο Μηθξφο θαη Δχζξαπζηνο Πιαλήηεο. Αζήλα:
Δθδφζεηο Gutenberg.
Γαθέξκνο, Β. (2005). Κνηλσληθή ηαηηζηηθή κε ην SPSS. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο
Εήηε.
Κακαξηλνχ, Γ. (2000). Βησκαηηθή Μάζεζε ζην ρνιείν. 3ε έθδνζε (απηνέθδνζε).
Ξπιφθαζηξν.
Καξακέξεο, Α., Ράγθνπ, Π., Παπαληθνιάνπ, Α. (2007). «Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε
πξνζηαζία ηνπ» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ IV»,
ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ Μέηξν 1.1, Δλέξγεηα 1.1.2β, Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ - ΤΠΔΠΘ.
Μπίηνο, Η.Σ. (2009). Ο Δζληθφο Γξπκφο ηνπ Οιχκπνπ κέζα ζην Γηεζλέο Καζεζηψο
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ-Πξνβιήκαηα Γηαρείξηζήο ηνπ. Θεζζαινλίθε.
ΑΠΘ.
Νφκνο 2742/1999 - ΦΔΚ Α 207/07.10.1999. Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο
αλάπηπμε & άιιεο δηαηάμεηο.
Νφκνο 3937/2011 - ΦΔΚ Α 60/31.03.2011. Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
Παπαληθνιάνπ, Α. (2012). Δξκελεία Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή
Δπαηζζεηνπνίεζε ζηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο. Θεζζαινλίθε. ΑΠΘ.

286

Παξαζθεπφπνπινο, Η.Ν. (1993α). ηαηηζηηθή (Δθαξκνζκέλε ζηηο επηζηήκεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο). Σφκνο Β (Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή). Αζήλα. Ηδησηηθή Έθδνζε.
Παξαζθεπφπνπινο, Η.Ν. (1993β). Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο. Σφκνο Α.
Αζήλα. Ηδησηηθή Έθδνζε.
θφπα, Γ.Μ. (2012). Αμηνιφγεζε ηνπ Θεζκνχ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Αζήλα. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν.
θνχιινο, Μ. (επηκ) (2008). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ
Αεηθφξν Αλάπηπμε ζε Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο: Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ,
Αιάκπεε, Α., Κνπξνχηνο, Β., Μαισηίδε, Β., Μαληδάξα, Μ., Φαιιηδάο, Β.
(ζπγγξαθή). Αζήλα: Δθδφζεηο: MIO-ECSDE.
Υξηζηνδνχινπ, Α. (2001). Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία. Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο.
Θεζζαινλίθε. ΑΠΘ.
ΙΙ. Ξενόγλωζζη
Adcock, L.T. (2005). Practitioner perceptions of the effectiveness of dramatized
interpretation. Masters Thesis, Queensland University of Technology, Brisbane.
Ballantyne, R., Hughes, K. (2001). Interpretation in ecotourism settings: Investigating
tour guides' perceptions of their role, responsibilities and training needs. The
Journal of Tourism Studies. Vol. 12, No. 2, pp. 2-9.
Boo, E. (1993). Ecotourism planning for protected areas. In: Lindberg, K. and
Hawkins, D.E. (Eds.) Ecotourism: A Guide for Planners and Managers. North
Bennington, VT.: The Ecotourism Society pp. 15-31.
Buckley, R., Pannell, J. (1990). Environmental impacts of tourism and recreation in
national parks and conservation reserves. The Journal of Tourism Studies. Vol.
1, No. 1, pp. 24-32.
Buckley, R. (1994). A framework for ecotourism. Annals of Tourism Research. Vol.
21, No. 3, pp. 661-669.
Bushell, R. (1999). Development of approaches and practice for sustainable use of
biological resources: tourism. Canada: SBSTTA. Αλαθηήζεθε ζηηο 14/08/2014
απφ:
mekonginfo.org/assets/midocs/0003303-environment-development-ofapproaches-and-practice-for-sustainable-use-of-biological-resourcestourism.pdf
Carter, J. (2001). A Sense of Place an Interpretation Handbook. 2nd Edition. Perth:
Scottish Natural Heritage.
Dias, Rogerio Ferreira de Souza (2010). Tourism Management in Protected Areas:
Guiding Concessions and Environmental Interpretation in New Zealand’s
Conservation Estate. Wellington, New Zealand. Victoria University of
Wellington.
Doucette, J.E., Cole, D.N. (1993). Wilderness Visitor Education: Information about
Alternative Techniques. General Technical Report-INT-295. US Department of
Agriculture, Forest Service, Intermountain Research Station: Ogden, UT.
Eagles, P.F.J., McCool, S.F. (Eds) (2002). Tourism in National Parks and Protected
Areas. CAB International: Wallingford, UK.
Forestry Tasmania. (1994). Guided Nature-based Tourism in Tasmania’s Forests:
Trends, Constraints and Implications. Hobart, Tasmania: Forestry Tasmania.
Hafermalz, O. (1976). Schriftliche Befragung - Möglichkeiten und Grenzen.
Wiesbaden.
Haig, I., McIntyre, N. (2002). Viewing nature: The role of the guide and the
advantages of participating in commercial ecotourism. The Journal of Tourism
Studies. Vol. 13, No. 1, pp. 39-48.
287

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1995). Multivariate data
analysis with readings. 4th Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Ham, S.H. (1992). Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with
Big Ideas and Small Budgets. Golden, Colorado: Fulcrum Publishing.
Hughes, M., Morrison-Saunders, A. (2005). Influence of On-site Interpretation
Intensity on Visitors to Natural Areas, Journal of Ecotourism. Vol. 4, No. 3, pp.
161-177.
IUCN (1994). Guidelines for protected areas management categories. Cambridge:
IUCN.
Jager, E., Sheedy, C., Gertsch, F., Phillips, T., Danchuk, G. (2006). Managing for
visitor experiences in Canada’s national heritage places. Parks. Vol 16, No. 2,
pp. 18-24.
Knapp, D.H. (2007). Applied Interpretation: Putting Research into Practice. Fort
Collins, CO: National Association for Interpretation.
Knudson, D.M., Cable, T., Beck, L. (2003). Interpretation of cultural and natural
resources. 2nd Edition. State College, PA: Venture Publishing, Inc.
Kohl, J. (2007). Dodging cuts: Surviving budget cuts for heritage interpretation means
becoming relevant.” Parks & Recreation Magazine, March, pp. 52-57.
Kuo, I-L. (2002). The Effectiveness of environmental interpretation at resourcesensitive tourism destinations. International Journal of Tourism Research,
Volume 4, Issue 2, pp. 87-101.
Littlefair, C.J. (2003). The Effectiveness of Interpretation in Reducing the Impacts of
Visitors in National Parks. Griffith University. Brisbane, Australia.
Munro, J.K., Morrison-Saunders, A., Hughes, M. (2008) Environmental interpretation
evaluation in natural areas. Journal of Ecotourism. Vol. 7, No. 1, pp. 1-14.
Newsome, D., Moore, S.A., Dowling, R.K. (2002). Natural Area Tourism: Ecology,
Impacts and Management. Clevedon: Channel View Publications.
Prentice, R.C. (1995). Tourism as experience. Tourists as consumers. Insight and
enlightenment. Inaugural Lecture, Queen Margaret College, Edinburgh.
Project Coordinating Unit (2005). Environmental Interpretation Manual for Protected
Areas in the Mesoamerican Barrier Reef System Region. Project for the
conservation and sustainable use of the Mesoamerican Barrier Reef system
(MBRS). Belize-Guatemala-Honduras, Mexico. Αλαθηήζεθε ζηηο 14/08/2014
απφ: mbrs.org.bz
Regnier, K., Gross, M., Zimmerman, R. (1992). The Interpreter’s Guidebook. 3rd
Edition. Stevens Point: UW-SP Foundation Press.
Roggenbuck, J.W. (1992). Use of persuasion to reduce resource impacts and visitor
conflicts. In: Manfredo, M.J. (Ed) Influencing Human Behavior: Theory and
Applications in Recreation Tourism and Natural Resources. Champaign, Ill.:
Sagamore Publishing, pp. 149–208.
Sharpe, G. (1982). Interpreting the Environment. New York: Wiley & Sons.
Tilden, F. (1977). Interpreting our Heritage. 3rd Edition. Chapel Hill: The University
of North Carolina Press.
U. S. Government Accountability Office (2001). Park Service: Visitor Center Project
Costs, Size, and Functions Vary Widely: Report to Congressional Requesters.
Gao-01-781.
Veverka, J.A. (1994). Interpretive Master Planning. Helena: Falcon Press.
Visscher, N.C., Snider, R., Vander Stoep, G.A. (2008). Comparative analysis of
knowledge gain between interpretive and fact-only presentations at an animal
training session: an exploratory study. Zoo Biology 28(5): 488-495.

288

Ward, C.W., Wilkinson, A.E. (2006). Conducting Meaningful Interpretation: A Field
Guide for Success. Golden: Fulcrum Press.
Washburne, R.F., Cole, D.N. (1983). Problems and Practices in Wilderness
Management: A Survey of Managers. Ogden: US Department of Agriculture,
Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station.
Wearing, S., Neil, J. (1999). Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities.
Butterworth-Heinemann: Oxford.
Weeks, B.K. (1996). Quality Assurance/Quality Improvement in Environmental
Training for Tour Operators and Guides. Gold Coast: Faculty of Engineering
and Applied Science, Griffith University.
Weiler, B., Ham, S. (2001). Tour Guides and Interpretation. In: D. Weaver (Ed),
Encyclopaedia of Ecotourism, Wallingford: CAB International, pp. 549–564.
World Tourism Organization (2001). International Year of Ecotourism 2002. Madrid:
World Tourism Organization.
ΙΙI. Ιζηοζελίδερ
Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Οδεγφο εηδηθφηεηαο «πλνδφο βνπλνχ».
Αλαθηήζεθε ζηηο 14/08/2014 απφ: gsae.edu.gr.

289

Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
Τόμορ ππορ Τιμήν ηος Αλκιβιάδη Δεπβιηζιώηη, ζελ. 290 - 302

ΓΔΝΔΣΙΚΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ:
ΜΙΑ ΤΝΔΠΔΙΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Δςάγγελορ Γ. Ππωηοπαπαδάκηρ

Πεπίληψη
Η πηνζέηεζε ή κε ησλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θαιιηεξγεηψλ (GMCs) απνηειεί
θαηά ηελ γλψκε κνπ θπξίσο – θαη πξσηίζησο – εζηθφ δήηεκα. Σην ζχληνκν απηφ
δνθίκην ζα επηρεηξήζσ λα εμεηάζσ ην ζρεηηθφ εζηθφ δίιεκκα πηνζεηψληαο
ζπλεπεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε. Σπλεπψο ε εθ κέξνπο κνπ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζα
εζηηάζεη ζηελ εζηθή βαξχηεηα ησλ φπνησλ ζπλεπεηψλ ελδέρεηαη λα έρεη είηε ε
πηνζέηεζε ησλ GMCs, είηε ε απφξξηςή ηνπο θαη ε παξακνλή ζε ζπκβαηηθά είδε
θαιιηέξγεηαο. Θα ηζρπξηζζψ πσο εάλ [α] νη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs πξνβιέπεηαη λα
είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά
αξλεηηθέο, θαη εάλ [β] ε πηνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηνχ ηνπ είδνπο δελ ζα ζίγεη
εμ ίζνπ άιια, ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά, θαη εάλ [γ] νη GMCs δελ απνηεινχλ
θαθφ θαζ‟ εαπηφ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο πξνηηκφηεξε απφ
ηελ παξακνλή ζε ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. Σηελ ζπλέρεηα ζα απνπεηξαζψ λα
ηεθκεξηψζσ ηηο ζέζεηο κνπ πσο [α] νη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs ζα είλαη ππάγμαηι
πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο,
θαη ηνχην δηφηη ελψ απεηινχλ ηα ίδηα αγαζά ζε ζρέζε κε απηά πνπ ππφζρνληαη πσο ζα
πξναζπίζνπλ, ε απεηιή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είλαη κφλνλ πηζαλή, ελψ ε σθέιεηα
είλαη βέβαηε, ζπλεπψο [β] ε πηνζέηεζή ηνπο δελ ζίγεη ηζνδχλακα αγαζά, θαη πσο [γ] νη
GMCs δελ απνηεινχλ θαθφ καθ’ εαςηό. Σπλεπεία φισλ απηψλ ζα θαηαιήμσ ζην
ζπκπέξαζκα πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο πξνηηκφηεξε
απφ ηελ απφξξηςή ηνπο. Θα θιείζσ ππνζηεξίδνληαο πσο εάλ νη GMCs απνηεινχλ ηνλ
κφλν ηξφπν πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δσή θαη ηελ πγεία
κεγάιεο κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, ηφηε ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ είδνπο
θαιιηεξγεηψλ ζπληζηά ηθικώρ επιβεβλημένη επηινγή.
Λέξειρ κλειδιά: Γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο, ζπλεπεηνθξαηία, θαθφ θαζ‟
εαπηφ, Jeremy Bentham, Immanuel Kant

Η θαιιηέξγεηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ (genetically modified crops – ζην
εμήο: GMCs) ζπληζηά ζηηο εκέξεο καο κείδνλ πολιηικό θαη νομικό ζέκα γηα ηελ
παγθφζκηα θνηλφηεηα, αθνχ θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο κέλεη λα
δηεπζεηεζνχλ. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε αθ‟ ελφο πσο ηφζν ε πνιηηηθή, φζν θαη ν λφκνο
εδξάδνληαη – ή, ηνπιάρηζηνλ, οθείλοςν λα εδξάδνληαη – ζε ζηαθεπή ηθική θεμελίωζη,
αθ‟ εηέξνπ πσο ηέηνηα ζεκειίσζε κπνξεί λα πξνθχςεη κφλνλ θαηφπηλ εμνλπρηζηηθήο
θαη ελδειερνχο εζηθήο ζπδήηεζεο, ζην δνθίκην απηφ ζα επηρεηξήζσ λα εμεηάζσ
νξηζκέλεο απφ ηηο εζηθέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο πεξί ηνπ εάλ ε θαιιηέξγεηα γελεηηθψο
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ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εζηθψο πξνηηκφηεξε επηινγή απφ
ηελ ελαιιαθηηθή ηεο, ηελ παξακνλή ζηηο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. Δπηζπκψ εθ
πξννηκίνπ λα ελεκεξψζσ ηνλ αλαγλψζηε γηα ηα εμήο δχν δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθ κέξνπο κνπ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο: [α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ζα πεξηνξηζζψ
αποκλειζηικά ζηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ
σθειεηψλ απφ ηηο GMCs, κε ζθνπφ λα νδεγήζσ ηελ ζθέςε κνπ ζε θάπνην
ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην πηζαλφ ηζνδχγην θέξδνπο-δεκίαο – κε άιια ιφγηα ε
πξνζέγγηζή κνπ ζα είλαη ζπλεπεηνθξαηηθήο πθήο: ζα εζηηάζεη ζηελ εζηθή βαξχηεηα
ησλ φπνησλ ζςνεπειών ελδέρεηαη λα έρεη είηε ε κεηάβαζε ζηελ θαιιηέξγεηα γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ, είηε ε πξνζθφιιεζε ζε παξαδνζηαθά είδε θαιιηέξγεηαο. [β]
Η πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ζθνπηά κνπ δεν θα είναι ηθικώρ οςδέηεπη.
Αληηζέησο, ζα ιάβσ ζπγθεθξηκέλε ζέζε έλαληη ηνπ δεηήκαηνο θαη ζα επηρεηξήζσ λα
ηελ ππεξαζπηζηψ κε επηρεηξήκαηα ηέηνηα, ψζηε, εάλ ν αλαγλψζηεο απνδέρεηαη ηελ
βάζε θαη ηελ πνξεία ηνπ ζπιινγηζκνχ κνπ, ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ λα είλαη γηα
εθείλνλ εζηθψο δεζκεπηηθά. Γηα ηα δχν απηά δεηήκαηα επηηξέςηε κνπ λα πσ ιίγα
πεξηζζφηεξα επζχο ακέζσο.
Σε φ,ηη αθνξά ην πξψην, δειαδή ηελ επηινγή κηαο θαζαξά ζπλεπεηνθξαηηθήο γσλίαο
ζέαζεο θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο, νη ιφγνη πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ
επηινγή απηή είλαη νη εμήο: [α] επηζπκψ λα θξαηεζψ καθξηά απφ κεηαθπζηθέο ή άιιεο
ππνζέζεηο, νη νπνίεο, ζεσξψ, πεξηζζφηεξν πεξηπιέθνπλ ην δήηεκα θαη, κάιηζηα,
εληειψο άζθνπα, παξά ην νδεγνχλ ζε γφληκεο αηξαπνχο. Η ζέζε πνπ ελίνηε
πξνβάιιεηαη απφ νξηζκέλνπο, γηα παξάδεηγκα, πσο δειαδή ν άλζξσπνο δελ έρεη
δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζηελ γνληδηαθή ζχζηαζε ησλ εκβίσλ νξγαληζκψλ – ηφζν
ησλ δσηθψλ φζν θαη ησλ θπηηθψλ, είηε δηφηη έηζη γίλεηαη θάηη ζαλ ηνλ καζεηεπφκελν
κάγν ηεο νκψλπκεο κπαιάληαο ηνπ Goethe1, είηε δηφηη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν
ζθεηεξίδεηαη ηνλ ξφιν ηνπ Θενχ (νη δχν απηέο αηηηάζεηο είλαη θαη‟ νπζίαλ
ηαπηφζεκεο), ζεσξψ πσο είλαη πέξα σο πέξα κεηαθπζηθή. Παξφηη ηξέθσ πξνο ηελ
κεηαθπζηθή ηδηαίηεξν ζεβαζκφ, ν νπνίνο ελίνηε ηείλεη πξνο ην δένο, ζεσξψ πσο θαηά
ηελ ζπδήηεζε πξαθηηθήο θχζεσο δεηεκάησλ ε πξφηαμε κεηαθπζηθψλ ζέζεσλ είλαη ζε
θάπνηνλ βαζκφ – ζπλήζσο ζε κεγάιν – άγνλε θαη αιπζηηειήο. Δλ πξνθεηκέλσ, κπνξεί
ππάγμαηι ν άλζξσπνο και λα ιεηηνπξγεί σο καζεηεπφκελνο κάγνο και λα ζθεηεξίδεηαη
ηνλ ξφιν ηνπ πςίζηνπ, θαη, εληνχηνηο, ακθφηεξα απηά λα είλαη εζηθψο απνδεθηά ή,
αθφκε, θαη επηβεβιεκέλα – αθξηβψο φπσο εζηθψο επηβεβιεκέλε είλαη ε επηθείκελε
παξαγσγή νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε απφ βιαζηνθχηηαξα, γηα ηελ νπνία ζα
κπνξνχζε θαλείο εμίζνπ επρεξψο λα επηθαιεζζεί καζεηεπφκελνπο κάγνπο,
ζθεηεξηζηέο ζξφλσλ θαη γηγάληηνπο δξάθνπο. [β] Γελ πηζηεχσ πσο νη δπλαηφηεηεο
παξέκβαζεο ζην γνληδίσκα πνπ ζηηο εκέξεο καο δηαζέηεη ε επηζηήκε ηξνπνπνηνχλ
ποιοηικώρ ηελ άρξη ηνχδε πθηζηάκελε θαηάζηαζε – ζεσξψ πσο ηελ κεηαβάιινπλ
κφλνλ ποζοηικώρ: ν άλζξσπνο πάληνηε επεδίσθε λα έρεη ιφγν ζηελ γνληδηαθή
ζχζηαζε ηφζν ηεο ρισξίδαο φζν θαη ηεο παλίδαο ζηνλ βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηέο ηνπ
θάζε θνξά ηνπ ην επέηξεπαλ. Γηα παξάδεηγκα, ην απηνθπέο θαιακπφθη πξνηνχ
εμεκεξσζεί είρε κήθνο ελφο δαθηχινπ, αιιά απηφ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηηο κέξεο καο
μεπεξλά ζε κήθνο ηνλ βξαρίνλα ηνπ ρεξηνχ καο – ε ξαγδαία κεηαβνιή ηνπ
θαηλνηχπνπ ηνπ θπηνχ επεηεχρζε ράξε ζηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ θαιιηεξγεηψλ
θαη ησλ επηζηεκφλσλ αλά ηνπο αηψλεο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα γνληδηαθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά. Γεληθφηεξα, ε δεκηνπξγία πβξηδηθψλ θπηψλ δηαζέηεη ήδε ηζηνξία
αηψλσλ, φπσο θαη ν πβξηδηζκφο ησλ δψσλ – κε γλσζηφηεξε πεξίπησζε απηή ηνπ
ζπκπαζνχο εκηφλνπ.
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Σε φ,ηη αθνξά ηελ εθ κέξνπο κνπ επηινγή ηεο εζηθψο κε-νπδέηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ
δεηήκαηνο, απηή νθείιεηαη ζηα εμήο:
Α. Οη επηπηψζεηο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ απνδνρή ηεο θαιιηέξγεηαο γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ κπνξεί λα είλαη είηε εμ νινθιήξνπ ζεηηθέο γηα ην είδνο
καο θαη γηα ην πεξηβάιινλ, είηε εμ νινθιήξνπ αξλεηηθέο θαη γηα ηα δπν, είηε
πεξηζζφηεξν ζεηηθέο παξά αξλεηηθέο – θαη ην αληίζηξνθν. Καηά ηελ γλψκε κνπ
νη ζπλέπεηεο απηέο πξνδηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο παξά αξλεηηθέο, θαη
κε ηνχην ελλνψ ηφζν πσο δπλάκεη απηψλ αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ νη
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ είδνπο καο, φζν θαη πσο ζα πξναρζεί ζπλνιηθά ε
βησζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο καο (νη δχν απηέο παξάκεηξνη
ππνρξεσηηθά αιιεινπεξηρσξνχληαη). Σηελ ζπλέρεηα ζα εμεγήζσ ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ηζρπξίδνκαη ηα παξαπάλσ.
Β. Η δηαθχιαμε θαη βειηίσζε αθ‟ ελφο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη αθ‟ εηέξνπ ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ απνηεινχλ φρη κφλνλ απνδεθηέο, αιιά θαη
ηθικώρ επιβεβλημένερ επηδηψμεηο. Σπλεπψο, θάζε ελέξγεηα πνπ ηείλεη πξνο ηνπο
ζθνπνχο απηνχο δηαζέηεη ηζρπξή εζηθή δηθαηνιφγεζε, ζηνλ βαζκφ, βεβαίσο,
πνπ δελ ζίγεη άιια, ππέξηεξα αγαζά, ή πνπ δελ είλαη θαζ‟ εαπηήλ εζηθψο
απαξάδεθηε2. Σην ζεκείν απηφ επηηξέςηε κνπ λα επηζεκάλσ πσο ηα παξαπάλσ
δελ ηζρχνπλ κφλν ζην πιαίζην ηεο ζπλεπεηνθξαηηθήο παξάδνζεο δπλάκεη ηνπ
γλσζηνχ αξιώμαηορ ηηρ ωθελιμόηηηαρ, φπσο απηφ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Jeremy
Bentham3, αιιά εμ ίζνπ – ή, θαη a fortiori – γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
δενληνθξαηηθέο ζεσξίεο. Σηελ ζθέςε ηνπ Immanuel Kant, γηα παξάδεηγκα, ε
ζπλδξνκή καο ζηελ αλάγθε ηνπ ζπλαλζξψπνπ καο ζπληζηά αηειέο θαζήθνλ καο
πξνο ηνπο άιινπο (Kant 1984, § 53-57), ελψ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή σο ηέηνηα (Peonidis 2012, 147). Με
άιια ιφγηα, είλαη εζηθψο απνδεθηφ (ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, απνηειεί εζηθφ καο
θαζήθνλ) είηε λα ελζαξξχλνπκε, είηε λα πξνβαίλνπκε νη ίδηνη ζε ελέξγεηεο
επσθειείο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο θαη ην πεξηβάιινλ, φηαλ έρνπκε ηελ
δπλαηφηεηα λα ην πξάηηνπκε.
Γ.

Η πηνζέηεζε ησλ GMCs, ζηνλ βαζκφ πνπ δη‟ απηήο πξνάγεηαη ε βειηίσζε ηεο
δσήο ηνπ είδνπο καο θαη ππνζηεξίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο δίρσο λα ζίγνληαη άιια, ππέξηεξα αγαζά, θαη ζηνλ βαζκφ θαηά
ηνλ νπνίνλ απηή δελ ζπληζηά malum in se, είλαη εζηθψο απνδεθηή επηινγή. Δάλ,
ζπκπιεξψλσ, απνδεηρζεί δηα ησλ ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ ησλ αξκφδησλ
επηζηεκψλ, πσο νη GMCs απνηεινχλ πιένλ γηα θάπνηνλ ιφγν ηον μόνο ηπόπο
πξναγσγήο ηεο πνηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο
βησζηκφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγή
δηαηξνθηθψλ αγαζψλ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπο κεηαπίπηεη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο
εζηθψο αποδεκηήρ επηινγήο ζε εθείλελ ηεο εζηθψο επιβεβλημένηρ.

Όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ, απηφο πνπ παξαπάλσ εθζέησ
δχλαηαη λα δηαζέηεη απνδεηθηηθή ηζρχ κφλνλ εάλ νη πξνθείκελέο ηνπ είλαη αιεζείο –
ππφ ηελ έλλνηα πσο απνηεινχλ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ επαξθψο ηελ
πξαγκαηηθφηεηα δίρσο λα παξαβιέπνπλ πηπρέο ηεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
ζεσξεζνχλ θαίξηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο. Οη
ηζρπξηζκνί πνπ νθείισ, ζπγθεθξηκέλα, λα ηεθκεξηψζσ, είλαη νη εμήο:
Α. Οη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη
γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο.

292

Β. Η πηνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηνχ ηνπ είδνπο δελ ζίγεη εμ ίζνπ άιια,
ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά.
Γ.

Οη GMCs δελ απνηεινχλ θαθφ θαζ‟ εαπηφ.

Δάλ νη αλσηέξσ ζέζεηο ηεθκεξησζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ην επηρείξεκά κνπ ζα δηαζέηεη
απνδεηθηηθή ηζρχ ωρ ππορ ηούηο: ε πηνζέηεζε ησλ GMCs απνηειεί επηινγή εζηθψο
πξνηηκφηεξε απφ ηελ κε πηνζέηεζή ηνπο, αθνχ δηαζθαιίδεη ηοςλάσιζηον φζε
σθειηκφηεηα ζα δηαζθάιηδε ε αληίζεηή ηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Δάλ, πεξαηηέξσ, απφ ηελ ζπδήηεζε πξνθχςεη φηη
Γ. Οη GMCs απνηεινχλ ηνλ κφλν ηξφπν πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα – ζε φ,ηη αθνξά,
βεβαίσο, ηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο δηαηξνθηθψλ αγαζψλ – ψζηε λα
δηαζθαιίζνπκε ηελ δσή θαη ηελ πγεία κεγάιεο κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ
πιεζπζκνχ,
ηφηε ην επηρείξεκά κνπ ζα απνδεηθλχεη πσο ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ είδνπο
θαιιηεξγεηψλ ζπληζηά εζηθψο επηβεβιεκέλε επηινγή – κε άιια ιφγηα, πσο απνηειεί
θαζήθνλ ησλ εζηθψλ πξνζψπσλ λα επηδηψμνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Αο κνπ επηηξαπεί θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνθεηκέλσλ λα θηλεζψ θαηά ηξφπν κάιινλ
αδφθηκν, ζπγθεθξηκέλα σο εμήο: πξψηα ζα ζπδεηήζσ ηελ Γ, θαηφπηλ ζα εμεηάζσ ηελ
Β θαη δη‟ απηήο ηελ Α. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνθξίλσ ηελ ζεηξά απηή έγθεηηαη ζηελ
πεπνίζεζή κνπ πσο ε Γ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επθνιφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο,
ζπλεπψο ε ζπδήηεζή ηεο ζηελ αξρή ζα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν. Θεσξψ, επίζεο, πσο νη
Β θαη Α ζπλδένληαη εγγελψο κεηαμχ ηνπο. Η Γ πξνθείκελε, απφ ηελ άιιε,
πξνυπνζέηεη ηελ απφδεημε ηεο Α θαη Β, αθνχ απνηειεί θαηά κείδνλα ιφγν
ζπκπιήξσζή ηνπο, αιιά νη Α θαη Β κπνξνχλ λα ηζρχνπλ αθφκε θαη εάλ ε Γ δελ
απνδεηρζεί. Σε απηήλ ζα αλαθεξζψ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ δνθηκίνπ κνπ.
α. Οι GMCs δεν αποηελούν κακό καθ’ εαυτό.
Ωο κακό καθ’ εαςηό (malum in se) ζπλήζσο εθιακβάλεηαη θάηη πνπ [α] ε πιεηνλφηεηα
κηαο νξηζκέλεο θνηλσλίαο αληηιακβάλεηαη σο ηέηνην αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ πνπ
επηηξέπνπλ ή θαη επηβάιινπλ ηελ πξαγκάησζή ηνπ. Ο θφλνο, γηα παξάδεηγκα,
ζεσξείηαη πάληνηε θαθφο απφ ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ζηηο κέξεο καο, αζρέησο κε ην
γεγνλφο πσο ελίνηε δηθαηνινγείηαη ή ζπγρσξείηαη – ην γεγνλφο, άιισζηε, πσο ελίνηε
δηθαηνινγείηαη ή ζπγρσξείηαη θαηαδεηθλχεη πσο ν θφλνο ππάγμαηι εθιακβάλεηαη σο
θαθφ θαζ‟ εαπηφ, θαη ηνχην δηφηη εάλ δελ ίζρπε απηφ δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα
ζπγρσξείηαη θαηά πεξίπησζε.
Μηα άιιε εξκελεία ηνπ θαθνχ θαζ‟ εαπηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη εθείλε πνπ ζα
πξνέηαζζε [β] ηελ δηαρξνληθή αληίιεςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο σο ηέηνηαο ζε
έλα θνηλφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ – αο πνχκε, ζηελ δηαρξνλία απηνχ πνπ θάπσο
γεληθεπηηθά απνθαιείηαη επξσπατθφο πνιηηηζκφο. Δπεηδή νη παξαπάλσ απφπεηξεο
εξκελείαο δελ κε θαιχπηνπλ νχηε σο πξνο ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο, νχηε σο πξνο ηελ
δηαχγεηά ηνπο, επηηξέςηε κνπ λα αλαθέξσ δχν αθφκε.
Ωο θαθφ θαζ‟ εαπηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, επίζεο, [γ] θάηη πνπ απνηειεί
παξέθβαζε ζε ζρέζε κε έλα ηέιεην θαζήθνλ ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ – θαη απηφ καο
νδεγεί ζηελ Καληηαλή αληίιεςε γηα ηελ εζηθή. Σηελ ζθέςε ηνπ Kant ηα θαζήθνληα,
σο γλσζηφλ, δηαθξίλνληαη ζε ηέιεηα θαη ζε αηειή ηφζν πξνο ηνλ εαπηφ καο, φζν θαη
πξνο ηνπο άιινπο. Η κε ζπκκφξθσζε κε έλα ηέιεην θαζήθνλ καο (είηε πξνο ηνλ
εαπηφ καο, είηε πξνο ηνπο άιινπο) ζπληζηά θαθφ θαζ‟ εαπηφ, ππφ ηελ έλλνηα πσο
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αλαπφθεπθηα νδεγεί ην εζηθφ πξφζσπν ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο λφκνπο ηεο ινγηθήο,
αθνχ ηνπ επηηξέπεη (θαιχηεξα, ηνπ επηβάιιεη) λα αληηθάζθεη κε ηελ ξπζκηζηηθή αξρή
ηεο βνχιεζήο ηνπ. Έηζη, ε θινπή, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ζθέςε ηνπ Kant ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαθφ θαζ‟ εαπηφ, δηφηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαπξάηηεηαη
απφ νπνηνλδήπνηε ρσξίο ν δξάζηεο λα κελ πεξηέξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο λφκνπο
πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αξρή (ή, θαιχηεξα, ηελ απαίηεζε)
ηεο κε-αληίθαζεο. Οξηζκέλσο, ν δξάζηεο κηαο θινπήο δηα ηεο πξάμεο ηνπ απηήο
θαηαδεηθλχεη πσο έρεη θαηαζηήζεη ξπζκηζηηθή αξρή ηεο βνχιεζήο ηνπ ην αμίσκα πνπ
ηνπ επηηξέπεη λα κελ ζέβεηαη ηελ ηδηνθηεζία. Δλαξκνλίδνληαο ηελ δξάζε ηνπ κε ην
αμίσκα απηφ, σζηφζν, αίξεη ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλερίζεη λα ελαξκνλίδεηαη κε
απηφ, αθνχ εάλ φινη ην πηνζεηνχζαλ σο ξπζκηζηηθή αξρή ηεο βνχιεζήο ηνπο, ε
έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο απηνκάησο ζα ραλφηαλ, νπφηε θαλείο δελ ζα κπνξνχζε να μην
ζέβεηαι ηελ ηδηνθηεζία, αθνχ δελ ζα ππήξρε ηέηνηα πιένλ.
Δάλ θάπνηνο επηρεηξνχζε λα πξνζεγγίζεη ην θαθφ θαζ‟ εαπηφ ππφ ην πξίζκα ηνπ
σθειηκηζκνχ, εχινγα ζα κπνξνχζε εμ αξρήο λα ππνζέζεη πσο ζην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εζηθήο παξάδνζεο θαθφ θαζ‟ εαπηφ δελ κπνξεί λα είλαη παξά κφλνλ ε
άζθνπε πξφθιεζε νδχλεο (φηαλ απηή κπνξεί λα απνθεπρζεί) – πέξαλ ηεο νδχλεο,
νηηδήπνηε άιιν, εάλ είλαη θαθφ, είλαη ηέηνην μόνον λόγω ηων ζςνεπειών ηος. Αο κνπ
επηηξαπεί, σζηφζν, ράξηλ ηεο ζπδήηεζεο λα απνπεηξαζψ λα πξνζεγγίζσ ηελ έλλνηα
ηνπ θαθνχ θαζ‟ εαπηφ απφ ηελ ζθνπηά ηνπ σθειηκηζκνχ θαηά ηξφπνλ πνπ γλσξίδσ –
θαη δειψλσ εμ αξρήο – πσο δελ είλαη νχηε ακάρεηνο, νχηε θαλ ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά
απιψο θαη κφλνλ ζα κνπ επηηξέςεη λα πξνρσξήζσ ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ ζθέςε κνπ.
Ννκίδσ πσο ν φξνο θαθφ θαζ‟ εαπηφ ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη θάπνην λφεκα ζην
πιαίζην κφλνλ κηαο ηάζεο ηνπ Ωθειηκηζκνχ, ζπγθεθξηκέλα απηήο πνπ θαιείηαη
κανονιζηικόρ ωθελιμιζμόρ (rule utilitarianism). Σηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληζηηθνχ
σθειηκηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο θαθφ θαζ‟ εαπηφ απνηειεί [δ] κηα πξάμε
πνπ δελ ζπλάδεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν εζηθφ θαλφλα, ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ νπνίν
ππφζρεηαη ην ζεηηθφηεξν δπλαηφ ηζνδχγην επηπρίαο-νδχλεο, δειαδή ηηο βέιηηζηεο
δπλαηέο ζπλέπεηεο. Γεληθψο, πάλησο, ε έλλνηα ηνπ θαθνχ θαζ‟ εαπηφ κάιινλ ζα
πξνβιεκάηηδε ηδηαίηεξα έλαλ αθνζησκέλν ζπλεπεηνθξάηε – θαη ηνχην ιφγσ ηνπ φξνπ
«θαζ‟ εαπηφ» πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ φξν.
Ύζηεξα απφ ηελ πξφρεηξε απηή πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θαθνχ
θαζ‟ εαπηνχ, αο εμεηάζνπκε εάλ ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί
πσο εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ απηέο ηηο εθδνρέο. Γλψκε κνπ είλαη πσο φρη.
Σπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ γεληθψο,
θαη απηή ελφο θπηνχ ή κίαο πνηθηιίαο θπηψλ εηδηθφηεξα, δελ ζα κπνξνχζε επρεξψο λα
ζεσξεζεί σο θαθή θαζ‟ εαπηή, παπά μόνον λόγω ηων πιθανών απνηηικών ζςνεπειών
ηηρ. Δάλ, επί παξαδείγκαηη, κπνξνχζακε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην αλζξψπηλν γνληδίσκα
θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε ηα άηνκα ηνπ είδνπο καο λα είλαη απξφζβιεηα απφ αλίαηεο
ζαλάζηκεο αζζέλεηεο θαη λα δνπλ ηα δηπιάζηα ρξφληα απφ απηά πνπ ηψξα ηνπο
επηηξέπνληαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο θχζεο ηνπο ρσξίο θάπνηα πξφζζεηε
επηβάξπλζε, νπδείο ζα αληέηεηλε πσο «εληάμεη, φια απηά είλαη πνιχ θαιά θαη ζεκηηά,
αιιά ε ηξνπνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο είλαη νχησο ή άιισο θαθή ωρ
ηέηοια». Αληηζέησο, εάλ φια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ δηα
επψδπλσλ θαη ζαλάζηκσλ πεηξακάησλ ζε αζψα βξέθε, φπσο απηά ζηα νπνία πξνέβε
ν πεξίθεκνο γηαηξφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Auschwitz, ν Jozef Mengele, ε αλσηέξσ
έλζηαζε ζα θαηλφηαλ θαζ‟ φια εχινγε. Απηφ καο δείρλεη πσο ελψ ν πεηξακαηηζκφο ζε
βξέθε είλαη θαθφο θαζ‟ εαπηφλ, ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ
αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα ινγίδεηαη σο ηέηνηα. Αλ απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
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γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, δελ βιέπσ γηαηί δελ ζα
έπξεπε λα ηζρχεη θαη ζε φ, ηη αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ησλ θπηηθψλ
πνηθηιηψλ – θαη, κάιηζηα, a fortiori. Πέξαλ ηνχησλ – αιιά θαη ιφγσ απηψλ – ζηελ
ζθέςε κνπ θαληάδεη εχινγε ε ηνπνζέηεζε πσο ε θαη‟ επηινγήλ ηξνπνπνίεζε ηνπ
γνληδηψκαηνο ηεο ρισξίδαο δελ ζπληζηά νχηε παξαβίαζε θάπνηνπ ηέιεηνπ θαζήθνληνο
ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ, νχηε ελαξκφληζε κε θάπνηνλ εζηθφ λφκν ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ
δελ επηθπιάζζεη ηελ κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα.
Η κφλε δπλαηφηεηα, λνκίδσ, πνπ ζα δηέζεηε θάπνηνο ψζηε λα απαμηψζεη εζηθά ηελ
γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ πξνο εθκεηάιιεπζε θπηψλ ωρ ηέηοια (θαζ‟ εαπηή), ζα
ήηαλ ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ ζενθξαηηθψλ επηρεηξεκάησλ ηεο κνξθήο «ν χςηζηνο
πάληα ἐλ ζνθίᾳ ἐπνίεζε, ζπλεπψο ν άλζξσπνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη
ζην ζείν ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο». Παξ‟ φηη αληηκεησπίδσ κε ηδηαίηεξν θαη
αλππφθξηην ζεβαζκφ ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε, δελ ζεσξψ πσο ην πξναλαθεξζέλ
απνηειεί ηζρπξφ επηρείξεκα, θαη ηνχην γηα δπν ιφγνπο: θαηά πξψηνλ ν άλζξσπνο
παξεκβαίλεη ζην ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο ήδε απφ ηφηε πνπ απέθηεζε ζπλείδεζε ηνπ
εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ άιινπ – βειηηψλεη θαη παξαηείλεη ηελ δσή ηνπ, γηα παξάδεηγκα,
θαηαπνιεκψληαο ηηο θπζηθέο παζνγέλεηέο ηνπ θαη εθείλεο πνπ επηθπιάζζεη γηα απηφλ
ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καηά δεχηεξνλ, ζην αλσηέξσ επηρείξεκα θαηά ηεο παξέκβαζεο
ζην ζετθφ ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο, ζα κπνξνχζε λα αληηηαρζεί ε ζέζε πσο ε
δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα παξεκβαίλεη απνηειεί απφηνθν ηεο ζείαο ζνθίαο θαη
κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δεκηνπξγίαο – πσο, δειαδή, ε δπλαηφηεηα απηή, άπαμ θαη έρεη
ρνξεγεζεί ζηνλ άλζξσπν απφ ηνλ δεκηνπξγφ, ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο
ηεο, αξθεί ε ρξήζε απηή λα είλαη ε δένπζα. Παξακέλεη, σζηφζν, ην γεγνλφο πσο ε
παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ δελ ζα κπνξνχζε
λα ζεσξεζεί κακή καθ’ εαςηήν.
β. Η ςιοθέηηζη ηων GMCs δεν θίγει εξ ίζος άλλα, ιζοδύναμα ή ςπέπηεπα αγαθά
και οι ζςνέπειέρ ηηρ για ηον άνθπωπο και ηο πεπιβάλλον πποδιαγπάθονηαι
πεπιζζόηεπο θεηικέρ παπά απνηηικέρ.
Αο απνδερζνχκε ηφζνλ ράξηλ ηεο ζπδήηεζεο, φζν θαη δηφηη απηφ αθξηβψο
επαγγειίδεηαη θαηά ηνπο ππεξκάρνπο ηεο ε εθαξκνγή ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο
ζηηο θαιιηέξγεηεο, πσο ε πηνζέηεζε ηνπ ππφ εμέηαζε επηηεχγκαηνο ηεο βηνηερλνινγίαο
απνζθνπεί ηειηθψο ζηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ βειηίσζε αθ‟ ελφο ηεο δσήο ησλ
αλζξψπσλ – ηφζν ησλ ππαξρφλησλ, φζν θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ – θαη αθ‟
εηέξνπ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Τν πξψην σθέιεκα ζα επέιζεη,
ιέλε νη ππέξκαρνη ησλ GMCs, δπλάκεη ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο ζηξεκκαηηθήο
απφδνζεο ησλ ήδε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, αιιά θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο λέσλ,
πξνο ην παξφλ κε θαιιηεξγήζηκσλ, γεγνλφο πνπ απφ ηε κηα ζα δηαζθαιίζεη ηελ
επάξθεηα ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αγαζψλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πιαλήηε,
απφ ηελ άιιε ζα πηέζεη ηηο ηηκέο ηνπο θαζηζηψληαο ηα βαζηθά δηαηξνθηθά αγαζά
πξνζηηά αθφκε θαη ζηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά πιεζπζκνχο, νη νπνίνη ζήκεξα
ππνζηηίδνληαη. Οη ζεηηθέο επί ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλέπεηεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
δξακαηηθή κείσζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ρεκηθψλ
πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γεσξγία, αθνχ νη GMCs ζα είλαη πνιχ
πεξηζζφηεξν αλζεθηηθέο – ή, αθφκε θαη απξφζβιεηεο – ζε παζνγφλνπο νξγαληζκνχο
θαη ζε αζζέλεηεο. Αο ηνληζζεί ζην ζεκείν απηφ κεη‟ επηηάζεσο ην εμήο: ην δνθίκην
απηφ νχηε κπνξεί, νχηε επηζπκεί λα εμεηάζεη ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ νξζφηεηα ησλ
αλσηέξσ ηζρπξηζκψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο γηα θάηη ηέηνην ζα απαηηνχληαλ γλψζεηο
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πνπ κφλνλ ν κνξηαθφο βηνιφγνο ή ν γελεηηζηήο ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη. Σπλεπψο, ζα
πξνρσξήζσ ζηηο ζθέςεηο κνπ απνδερφκελνο απηά πνπ ζηελ ζρεηηθή κε ην ζέκα
βηβιηνγξαθία απνηεινχλ ζεκείν ζπλάληεζεο ηφζν απηψλ πνπ αληηκάρνληαη, φζν θαη
εθείλσλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηηο GMCs.
Οη ππέξκαρνη ησλ GMCs βεβαηψλνπλ πσο απηέο [α] ζα απμήζνπλ ηελ ζηξεκκαηηθή
απφδνζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ζηηο κέξεο καο εθηάζεσλ, θαη πσο, θαηά ζπλέπεηα, ζα
εληζρπζεί ζεακαηηθά ε δπλαηφηεηα λα ηξαθνχλ πιεζπζκνί πνπ ζήκεξα ππνζηηίδνληαη
– παξάιιεια, δε, [β] ε γνληδηαθή ελίζρπζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ζα κπνξνχζε λα απνβεί ζσηήξηα γηα ηελ δσή θαη ηελ πγεία
ηδίσο ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά πιεζπζκψλ. Πεξαηηέξσ, [γ] ε δπλαηφηεηα
ελζσκάησζεο ζηελ γελεηηθή ηδηνζπζηαζία ησλ θπηψλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηζσκάησλ ή
θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, ππφζρεηαη λα ζσξαθίζεη εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά ηελ
πγεία δηζεθαηνκκπξίσλ ζπλαλζξψπσλ καο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ νπδεκία
πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθφκε θαη ζήκεξα αθαλίδνληαη απφ
αζζέλεηεο πνπ είλαη εχθνια ζεξαπεχζηκεο. Δθηφο απηψλ, ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ [δ] κπνξεί λα ηηο εληζρχζεη απέλαληη ζε λνζνγφλνπο
νξγαληζκνχο πνπ ηηο πιήηηνπλ, κεηψλνληαο ή θαη εμαιείθνληαο έηζη ηελ αλάγθε
ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ, σο
γλσζηφλ, απνζεθεχνληαη ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ
γηα δεθαεηίεο κε ηελ ηνμηθφηεηά ηνπο – ελψ, παξάιιεια, βιάπηνπλ ηελ πγεία φζσλ
θαηαλαιψλνπλ ηα ζρεηηθά πξντφληα. Πέξαλ ηνχηνπ, [ε] ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο
δπλαηφηεηαο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζα άξεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ,
αλάγθε πνπ ζπλήζσο θαιχπηεηαη δηα ηεο απνςίισζεο δαζψλ, θάηη πνπ ζα είλαη,
πξνθαλέζηαηα, επίζεο ηδηαηηέξσο επσθειέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία.
Τέινο, [ζη] ε δεκηνπξγία πνηθηιηψλ κε εληζρπκέλεο δπλαηφηεηεο αληνρήο ζε
δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα επηηξέςεη ηελ
θαιιηέξγεηα εθηάζεσλ πνπ ζήκεξα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο πξνο ρξήζε, θαζψο
θαη [δ] λα κεηψζεη ηηο (ηεξάζηηεο) πνζφηεηεο λεξνχ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ γεσξγία,
ακβιχλνληαο έηζη ηελ γλσζηή θαη εμαηξεηηθά απεηιεηηθή γηα ην είδνο καο θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ειιεηκκαηηθφηεηα ζην ηζνδχγην ρξήζεο ηνπ θαζαξνχ λεξνχ. Όια
ηα παξαπάλσ, αο ζεκεησζεί, δελ ακθηζβεηνχληαη απφ ηνπο πνιέκηνπο ηεο γελεηηθήο
ηξνπνπνίεζεο – ζπλεπψο, θαη δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο πνιιά απφ απηά έρνπλ
ήδε απνδεηρζεί ζηα εξγαζηήξηα, εχινγα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηα ζεσξήζεη φρη
απιέο πξνζδνθίεο, αιιά βεβαηφηεηεο.
Οη αληηδξάζεηο ζην ελδερφκελν απνδνρήο ησλ GMCs δηαηππψλνληαη θαηά ην κάιινλ
ή ήηηνλ σο επηθπιάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηά ηνπο δπλάκεη [α]
ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπλεπεηψλ, [β] ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ηελ
πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη [γ] ηεο αληίζηνηρεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σε φ,ηη αθνξά
ην [α], πξνβάιιεηαη ν θίλδπλνο ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ήδε πθηζηακέλνπ ράζκαηνο
κεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (Akumo et al. 2013),
ηνπηέζηηλ κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ, δεδνκέλνπ φ,ηη ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε
απαηηεί καθξά δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε.
Δίλαη πξνθαλέο πσο νη θησρφηεξεο ρψξεο δελ ζα δηαζέηνπλ ηα κέζα ψζηε λα
αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαιιηέξγεηεο, ζπλεπψο ζα είλαη απνιχησο εμαξηεκέλεο απφ
ηηο πινπζηφηεξεο, αιιά θαη απφ ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο δηαζέζεηο ησλ αγνξψλ.
Ωο πξνο ην [β], ππνγξακκίδεηαη ην ελδερφκελν εθδήισζεο κε αλακελφκελσλ
ζπλεπεηψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία, έλαληη ησλ νπνίσλ ε επηζηήκε δελ ζα είλαη δηφινπ
έηνηκε λα αληηδξάζεη. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ν θίλδπλνο ελζσκάησζεο γνληδίσλ κε
αιιεξγηνγφλν δξάζε ζε πνηθίια θπηηθά είδε, θάηη πνπ ζα ελείρε ηεξάζηηα
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επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ δεκφζηα πγεία (Bakshi 2003, 213 θ.ε.). Πέξαλ ηνχησλ, ε
αληηβηνηηθή δξάζε επηιεγκέλσλ γνληδίσλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ
γνλφηππν επξείαο θαηαλάισζεο θπηηθψλ πνηθηιηψλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο αλάπηπμεο
πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο παζνγφλνπο νξγαληζκνχο ηεο εληεξηθήο βαθηεξηαθήο
ρισξίδαο ηνπ αλζξψπνπ (Kleter et al. 2005, 327 θ.ε.). Σε ζρέζε κε ην [γ], νη GMCs
ελδέρεηαη λα απνθιείζνπλ ελδεκηθέο πνηθηιίεο (Committee on Environmental Impacts
2002, 107 θ.ε.), λα εμαθαλίζνπλ πιεζπζκνχο ή θαη είδε σθέιηκσλ εληφκσλ ιφγσ ηεο
κε-επηιεθηηθήο ηνμηθήο γηα απηά δξάζεο ηνπο (Arpaia 2008, 24 θ.ε.), λα δηαηαξάμνπλ
ηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζα εληαρζνχλ (Myhr et al.
2003, 228), λα ππξνδνηήζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε εκθάληζε λέσλ πνηθηιηψλ ηψλ (Uzogara
2000, Phillips 1994), θαη, ηέινο, λα επλνήζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε
δηαγνληδηαθψλ εηδψλ (Dona et al. 2009, 165), δειαδή ηελ κεηαθνξά γελεηηθνχ πιηθνχ
απφ ηελ πνηθηιία-ζηφρν ζε άιιεο, θπηηθέο ή θαη δσηθέο (Lu 2008, 73 θ.ε.).
Όια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηελ – αλαγθαζηηθά γεληθεπηηθή
θαη, ζπλεπψο, αξθεηά απινπζηεπηηθή – δηαηχπσζε: «νη GMCs πξνβιέπεηαη λα
απνβνχλ ηδηαηηέξσο επσθειείο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά,
παξάιιεια, ελέρνπλ εμαηξεηηθά πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα». Έσο εδψ, λνκίδσ,
είλαη ζχκθσλνη ηφζν νη ππέξκαρνη, φζν θαη νη πνιέκηνη ησλ GMCs. Οη ζέζεηο ηνπο
δηαρσξίδνληαη, σζηφζν, επζχο ακέζσο: νη πξψηνη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αλσηέξσ
δηαηχπσζε σο εμήο: «… σζηφζν, ε σθειηκφηεηα πνπ ζα πξνθχςεη είλαη ηφζν κεγάιε,
ψζηε αμίδεη ηνλ θφπν λα αλαιάβνπκε ηνλ θίλδπλν», ελψ νη δεχηεξνη, αληηζέησο,
δηαηείλνληαη πσο «… ζπλεπψο, ελ φςεη ησλ θηλδχλσλ, νθείινπκε λα εγθαηαιείςνπκε
ην ζρέδην πηνζέηεζεο ησλ GMCs ζηελ γεσξγία». Αλ επηζπκνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ
νξζφηεηα εθάζηεο ηνπνζέηεζεο, νθείινπκε εμ αξρήο λα επηιέμνπκε ην θξηηήξην,
δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ζα ηίζεηαη ην φξην εθείλν, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ε πξνζδνθψκελε
σθειηκφηεηα ππεξθεξάλλπηαη απφ ηελ δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα. Έλα ηέηνην θξηηήξην
ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ ηεο οςζιώδοςρ ιζοδςναμίαρ (substantial equivalence), ην
νπνίν εζηηάδεη ζην εάλ θαη θαηά πφζνλ ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ελφο είδνπο ή κηαο
πνηθηιίαο απνδίδεη απνηειέζκαηα ηοςλάσιζηον εξ ίζος αζθαλή κε ηα πξνυπάξρνληα
είδε ή πνηθηιίεο (WHO 1995, 5 θ.ε.; Kuiper et al. 2001, 504). Η εθηίκεζε ηεο
αζθάιεηαο «πάληνηε βαζίδεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ
δηαηξνθηθψλ αγαζψλ κε ηα „ζπκβαηηθά‟ αληίζηνηρά ηνπο σο πξνο ηα κνξηαθά,
ηνμηθνινγηθά θαη δηαηξνθηθά δεδνκέλα ηνπο» (Schauzu 2000, 2). Η επηζηεκνληθή
έξεπλα, φπσο είλαη εχινγν, ζεψξεζε ππνρξέσζή ηεο λα εζηηάζεη ζηελ αζθάιεηα ησλ
GMCs πξσηίζησο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, θαη ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ λα κελ
επηβεβαηψλνπλ ηηο επηθπιάμεηο ησλ πνιεκίσλ ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ (AAAS 2012). Αιιά θαη σο πξνο ηηο επηδξάζεηο ησλ
GMCs ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο απηέο νχηε
επηβαξχλνπλ, νχηε απεηινχλ ην πεξηβάιινλ ζε μεγαλύηεπο βαθμό απφ ηηο ζπκβαηηθέο
θαιιηέξγεηεο. Ωζηφζν, φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ηερληθέο
παξακέηξνπο, θαη πεξηζζφηεξν αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, παξά ηελ
εζηθή ζπδήηεζε. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή πεξηζζφηεξν λφεκα ζα είρε, ζεσξψ, ε
εμέηαζε φρη ηνπ εάλ ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα είλαη εμ ίζνπ αζθαιή κε ηα
ζπκβαηηθά, αιιά εάλ νη GMCs ζίγνπλ άιια ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά. Καη ηνχην
δηφηη νη GMCs ζα κπνξνχζαλ λα είλαη εμίζνπ αζθαιείο κε ηηο ζπκβαηηθέο
θαιιηέξγεηεο, αιιά λα ζίγνπλ ηέηνηα αγαζά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νδεγνχκαζηε ζε κηα
ζχγθξηζε, νθείινπκε λα θαζνξίζνπκε επαθξηβψο ηνπο δπν φξνπο ηεο.
Πηζηεχσ πσο ε πιένλ εχινγε ζπκπιήξσζε ηεο θξάζεο «νη GMCs δελ ζίγνπλ άιια
ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά» δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιε απφ απηήλ: «… ζε
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ζχγθξηζε κε απηά πνπ ππφζρεηαη ε πηνζέηεζή ηνπο». Με άιια ιφγηα, ζε επίπεδν
πνιηηηθήο κηα ζπγθξνηεκέλε εθηίκεζε θηλδχλνπ (risk assessment) ζα φθεηιε λα
ζπλεμεηάζεη θαη λα ζπγθξίλεη ζςνολικά ηα πξνζδφθηκα νθέιε θαη ηηο πηζαλέο δεκίεο
απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ GMCs. Μηα ζηνρεπκέλε ζπλεπεηνθξαηηθή εζηθή αλάιπζε,
σζηφζν, ζα κπνξνχζε απιψο λα πεξηνξηζζεί ζηελ δηαρείξηζε ηνπ εξσηήκαηνο πεξί
ηνπ εάλ ηα ζςγκεκπιμένα σθειήκαηα πνπ νη GMCs ππφζρνληαη ζα κπνξνχζαλ λα
παξαθνινπζνχληαη απφ ζπλέπεηεο πνπ ζα έζηγαλ αγαζά ζηα νπνία απνδίδνπκε (ή,
είλαη νξζφ λα απνδίδνπκε) ίζε ή κεγαιχηεξε εζηθή αμία. Απηφ ηζρχεη δηφηη, θαηά ηελ
γλψκε κνπ, ελψ ε πνιηηηθή αλάιπζε θέξλεη ηνλ επηζηήκνλα αληηκέησπν κε
πποβλήμαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πνηθίιεο ιχζεηο, απηνί πνπ αζρνινχληαη
κε ηελ εζηθή έρνπλ σο απνζηνιή ηνπο θπξίσο λα δηαρεηξίδνληαη διλήμμαηα,
εξσηήκαηα, δειαδή, πνπ ηνπο επηβάιινπλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε
αλάκεζα ζηηο δπν πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, θαη ηνχην δηφηη ε εζηθή ζπδήηεζε απνθηά
λφεκα θπξίσο (ή, κφλνλ) ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζπκθεξφλησλ, απφ ηα νπνία θάπνηα ζα ηθαλνπνηεζνχλ θαη θάπνηα ζα κείλνπλ
αληθαλνπνίεηα. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εάλ ε εζηθή ζπδήηεζε θαηαιήμεη πσο
δεν ππέπει λα πηνζεηεζνχλ νη GMCs, νθείιεη ηαπηφρξνλα λα απνδερζεί πσο ε
ππάξρνπζα ή ε δηαγξαθφκελε θαηάζηαζε ζε ζσέζη πάνηα με όζα ςπόζσονηαι οι GMCs
αληηζηνηρεί ζε έλα ππέξηεξν ππέπει. Αο δνχκε, ινηπφλ, πνηα ζπκθέξνληα
ζπγθξνχνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ GMCs.
Απφ ηε κηα πιεπξά, πξνθαλψο, έρνπκε αθ‟ ελφο ηελ δηαζθάιηζε ηεο δσήο πξσηίζησο
θαη ηεο πγείαο δεπηεξεπφλησο εθαηνκκπξίσλ ζπλαλζξψπσλ καο νη νπνίνη είηε
ιηκνθηνλνχλ, είηε ππνζηηίδνληαη, θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ πξνάζπηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ
πιαλήηε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε έρνπκε αλαθέξεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βξίζθνληαη
νη επαπεηινχκελνη θίλδπλνη γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ ήδε έρνπκε πεξηγξάςεη, ε
πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο εμάξηεζεο ησλ θησρφηεξσλ απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο,
θαζψο θαη ε δπλεηηθή δηαηαξαρή ηεο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο. Τν εζηθφ εξψηεκα
πεξί ησλ GMCs, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί σο εμήο: ηα αγαζά πνπ δπλάκεη
ή εμ αηηίαο ησλ GMCs δηαθπβεχνληαη είλαη ηζνδχλακα κε απηά πνπ δηαζθαιίδνληαη;
Η απάληεζε, πξνθαλψο, είλαη θαηαθαηηθή: ηα αγαζά απηά, γηα ηελ αθξίβεηα, δελ είλαη
απιψο ηζνδχλακα, είλαη ηαπηφζεκα. Οη GMCs κπνξνχλ λα πξάγκαηη λα ζψζνπλ απφ
ηελ πείλα έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ πνπ ρσξίο απηέο είλαη
θαηαδηθαζκέλν είηε ζηνλ ιηκφ είηε ζην ππνζηηηζκφ, αιιά δπλεηηθά κπνξνχλ λα
εμνινζξεχζνπλ έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επαιεζεπζνχλ
ηα απεηιεηηθά γηα ηελ δεκφζηα πγεία ζελάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Δπίζεο, ζε
ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, νη GMCs θαίλεηαη πσο πξάγκαηη κπνξνχλ λα ην
απαιιάμνπλ απφ ηελ δηαξθψο απμαλφκελε επηβάξπλζή ηνπ απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο
πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γεσξγία, αιιά θαίλεηαη πσο επίζεο κπνξνχλ λα
δηαηαξάμνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Αλ ε παξαπάλσ αλάιπζε είλαη έσο ην ζεκείν απηφ εχινγε, απαηηείηαη έλα αθφκε
βήκα ψζηε λα νδεγεζεί ε ζθέςε καο ζε θάπνηα δηέμνδν: πφζν πιθανά, βέβαια ή
νομοηελειακά είλαη ηα πξνζδνθψκελα σθειήκαηα, θαη πφζν νη επίθνβεο δεκίεο;
Δπηηξέςηε κνπ λα πηζηεχσ πσο ηα σθειήκαηα είλαη ηφζν βέβαηα θαη λνκνηειεηαθά,
φζν θάζε σθέιεκα πνπ ππφζρεηαη ε φπνηα επηζηεκνληθή εμέιημε θαη ηερλνινγηθή
δπλαηφηεηα: αλ εκπηζηεπφκαζηε ηηο εμαγγειίεο ησλ επηζηεκφλσλ ελ γέλεη, νθείινπκε
λα εκπηζηεπζνχκε θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο GMCs, ηδίσο αθνχ ζε ζρέζε κε ηηο
σθέιεηεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηέο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο αληίινγνο.
Σπλεπψο, κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο ππάγμαηι ράξε ζηηο GMCs ζα ηξαθεί ν
αλζξψπηλνο πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε θαη ζα βειηησζεί ε πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία,
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ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ απηή ε ηειεπηαία επεξεάδεηαη απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ
ζηελ γεσξγία θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σε φ,ηη αθνξά ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηελ άιιε, απηνί είλαη κελ πιθανοί, αιιά φρη νομοηελειακοί ή
αναπόθεςκηοι. Απηφ ηζρχεη γεληθψο, λνκίδσ, γηα θάζε είδνπο θίλδπλν, αιιά ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε αθξηβψο έηζη παξνπζηάδεηαη ε επηθηλδπλφηεηα ησλ GMCs απφ
ηνπο πνιεκίνπο ησλ: σο δςνηηική, αιιά φρη σο αναπόθεςκηη. Πξνθαλψο ε δηεζλήο
θνηλφηεηα κπνξεί λα πηνζεηήζεη, θέξ‟ εηπείλ, ζπγθεθξηκέλα κέηξα ψζηε νη πιεζπζκνί
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα κελ θαηαζηνχλ δέζκηνη ησλ αλεπηπγκέλσλ. Δμ ίζνπ
πξνθαλέο είλαη πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιεινγηζκέλα θαη,
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα δνθηκαζηηθά ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ γεσξγία λα
βξίζθνληαη απηέο ππφ ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ επηζηεκφλσλ, ψζηε λα
δηαζθαιηζζεί πσο ηα παξάγσγά ηνπο δελ ζα απεηινχλ ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ
πιαλεηηθή ηζνξξνπία. Τα ίδηα, λνκίδσ, ηζρχνπλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ φρη γηα
φινπο, ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ελδερφκελν πηνζέηεζήο ηνπο.
Σπλεπψο, ην εζηθφ ηζνδχγην ησλ πξνζδνθψκελσλ σθειεκάησλ θαη ησλ πηζαλψλ
δεκηψλ θαίλεηαη λα επλνεί κάιινλ ηηο GMCs, αθνχ απέλαληη ζε βέβαιερ σθέιεηεο
ηίζεληαη ηζνδχλακνη πιθανοί – αιιά φρη αναπόθεςκηοί – θίλδπλνη. Με άιια ιφγηα, εάλ
ζε φ,ηη αθνξά ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηνπ felicific calculus ηνπ Bentham
(Bentham 1988, 30 θ.ε.) ηα δεδνκέλα είλαη θνηλά, ηνπιάρηζηνλ ζε φ, ηη αθνξά ηελ
παξάκεηξν ηεο βεβαιόηηηαρ ε επηινγή ηεο πηνζέηεζεο ησλ GMCs θαίλεηαη λα
ππεξηζρχεη ηνπ αληηζέηνπ. Καηά ηελ γλψκε κνπ, ην ίδην ηζρχεη θαη σο πξνο ηελ
παξάκεηξν ηεο γνληκφηεηαο, αθνχ ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε κηαο επηζηεκνληθήο
θαηλνηνκίαο ζπλήζσο παξαθνινπζείηαη θαη πνιιέο άιιεο. Έλα πξφρεηξν ζθαξίθεκα
ηνπ γλσζηνχ πίλαθα ηνπ Bentham ζα θαηέιεγε πεξίπνπ σο εμήο:

Ένηαζη
Γιάπκεια
Βεβαιόηηηα
Δγγύηηηα
Γονιμόηηηα
Καθαπόηηηα
Έκηαζη

Τιοθέηηζη
GMCs

Μη ςιοθέηηζη
GMCs

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Δπηηξέςηε κνπ ζην ζεκείν απηφ λα εμεγήζσ ηελ επηινγή κνπ ζρεηηθά κε ηελ
παξάκεηξν ηεο θαζαξφηεηαο, ε νπνία αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα σθέιεηα είλαη
απαιιαγκέλε απφ νδχλε – ζηελ πεξίπησζή καο απφ θηλδχλνπο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο
λα ζθεθζεί πσο, ελψ ε απνδνρή ησλ GMCs πξνθαλψο δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ
θηλδχλνπο – απηφο είλαη, άιισζηε, ν ιφγνο πνπ απηέο ηίζεληαη ζηελ βάζαλν ηεο
εζηθήο ζπδήηεζεο –, ε κε εθαξκνγή ηνπο είλαη. Απηφ, σζηφζν, ζεσξψ πσο δελ είλαη
αθξηβέο. Η απφξξηςε κηαο εθ ησλ δπν πξνζθεξνκέλσλ επηινγψλ ζε έλα εζηθφ δήηεκα
αίξεη κελ πιήξσο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, αιιά αθήλεη
αθέξαηε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο επηθξαηήζαζαο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
εθείλνο πνπ απνξξίπηεη εζηθψο ηηο GMCs ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, δελ
πξνβαίλεη ζε κηα απαιιαγκέλε απφ θηλδχλνπο εζηθή επηινγή: ε επηινγή ηνπ,
ζπγθεθξηκέλα, ζπλνδεχεηαη απφ ην βάξνο αθ‟ ελφο ηεο δηαηψληζεο ηεο ιηκνθηνλίαο
θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, θαη αθ‟ εηέξνπ
ηεο δηαηψληζεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πιαλήηε. Απιψο, ζηελ ζθέςε ηνπ ην βάξνο απηφ

299

είλαη πξνηηκφηεξν – ή, επρεξέζηεξα δηαρεηξίζηκν – απφ εθείλν πνπ ζα ζπλφδεπε ηελ
αληίζεηε επηινγή.
Αο θιείζσ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε κηα αθφκε ζθέςε. Τα επηζηεκνληθά
επηηεχγκαηα, ηδίσο απηά πνπ ππφζρνληαη λα κεηαβάιινπλ δξαζηηθά ηφζν ηελ δσή ησλ
αλζξψπσλ, φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ζπλνδεχνληαη
πάληνηε απφ ηδηαηηέξσο πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα. Καη ε ηζηνξία ησλ
επηζηεκψλ έρεη δείμεη πσο έλα κέξνο ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο πξάγκαηη ηειηθψο
εθδειψλεηαη – ε επηλφεζε ηνπ ηξνρνχ, ε αλαθάιπςε ηεο αηκνθίλεζεο θαη, ηειεπηαία,
ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηέηνηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα κεηαμχ άιισλ.
Τν γεγνλφο απηφ, σζηφζν, δελ απνηειεί επαξθή ιφγν απφξξηςεο ηεο επηζηεκνληθήο
θαηλνηνκίαο. Απηφ πνπ επηηάζζεη είλαη ε πηνζέηεζε δηθιείδσλ αζθαιείαο, δπλάκεη
ησλ νπνίσλ ζα δηαζθαιίδεηαη ε ιεινγηζκέλε θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλε απφ
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ.
Έσο ην ζεκείν απηφ πξνζπάζεζα κεηεξρφκελνο έλαλ ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ
ζπλεπεηνθξαηηθήο πθήο λα απνδείμσ πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs είλαη είηε
ηνπιάρηζηνλ εμ ίζνπ απνδεθηή σο εζηθή επηινγή κε ηελ αληίζεηή ηεο, είηε
πξνηηκφηεξε. Σπγθεθξηκέλα, αξρηθά πηνζέηεζα ηελ ππφζεζε πσο εάλ [α] νη ζπλέπεηεο
απφ ηηο GMCs ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο, θαη εάλ [β] ε πηνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηνχ ηνπ
είδνπο δελ ζίγεη εμ ίζνπ άιια, ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά, θαη εάλ [γ] νη GMCs δελ
απνηεινχλ θαθφ θαζ‟ εαπηφ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο
πξνηηκφηεξε απφ ηελ κε εθαξκνγή ηνπο. Σηελ ζπλέρεηα πξνζπάζεζα λα ηεθκεξηψζσ
ηηο ζέζεηο κνπ πσο [α] νη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs ζα είλαη ππάγμαηι πεξηζζφηεξν
ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο, θαη ηνχην
δηφηη ελψ απεηινχλ ηα ίδηα αγαζά ζε ζρέζε κε απηά πνπ ππφζρνληαη πσο ζα
πξναζπίζνπλ, ε απεηιή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είλαη κφλνλ πηζαλή, ελψ ε σθέιεηα
είλαη βέβαηε, ζπλεπψο [β] ή πηνζέηεζή ηνπο δελ ζίγεη εμ ίζνπ ηζνδχλακα αγαζά, θαη
πσο [γ] νη GMCs δελ απνηεινχλ θαθφ καθ’ εαςηό. Σπλεπεία φισλ απηψλ θαηέιεμα
ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο
πξνηηκφηεξε απφ ηελ απφξξηςή ηνπο – ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην κηαο δηεξεχλεζεο
πνπ δηεμάγεηαη κε ζπλεπεηνθξαηηθνχο φξνπο. Έρσ ηελ αίζζεζε, σζηφζν, πσο ν
ζπιινγηζκφο κνπ, αθφκε θαη εάλ θάπνηνο ηνλ ζεσξήζεη ηθαλνπνηεηηθφ, ελδέρεηαη λα
αζηνρεί σο πξνο ην φηη αγσλίδεηαη λα απνδείμεη ην έιαζζνλ, ηελ ψξα πνπ ην κείδνλ
είλαη πξν νθζαικψλ. Σπγθεθξηκέλα, ζήκεξα ήδε ππνζηεξίδεηαη κεη‟ επηηάζεσο απφ
εηδηθνχο επηζηήκνλεο πσο αθ‟ ελφο φιεο νη θαηάιιειεο γηα θαιιηέξγεηα εθηάζεηο ηνπ
πιαλήηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πσο δελ ππάξρνπλ νχηε πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ ζην
κέιινλ άιιεο πξνο θαιιηέξγεηα, αθ‟ εηέξνπ πσο ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ
εθηάζεσλ απηψλ έρεη πξνζεγγίζεη ην κέγηζην δπλαηφ φξηφ ηεο. Δλψ, ινηπφλ, ε
δπλαηφηεηα παξαγσγήο δηαηξνθηθψλ αγαζψλ έρεη θζάζεη ζε ζεκείν θνξεζκνχ, ν
αλζξψπηλνο πιεζπζκφο ζπλερίδεη λα απμάλεη εθζεηηθά. Η θαηάζηαζε απηή
λνκνηειεηαθά ζα νδεγήζεη ζην κέιινλ είηε ζε ππνζηηηζκφ, είηε ζε ιηκφ αθφκε
κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ απφ εθείλα πνπ ζήκεξα ππνθέξνπλ.
Απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε, ινηπφλ, θαη ην κφλν ζην νπνίν κπνξνχκε πιένλ λα
πξνζβιέπνπκε, είλαη κηα νέα επανάζηαζη ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο αγαζψλ πξψηεο
αλάγθεο αληίζηνηρε κε ηελ βηνκεραληθή ηνπ 18νπ – 19νπ αηψλα. Πνιινί ηζρπξίδνληαη
πσο ε κφλε αρλή ειπίδα γηα ηελ ηφζν απαξαίηεηε απηή επαλαζηαηηθή αιιαγή
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ, ε νπνία ππφζρεηαη ηφζν λα πνιιαπιαζηάζεη ηελ παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (Persley et al. 2002, 4 θ.ε.), φζν θαη λα
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θαηαζηήζεη πξφζθνξεο πξνο θαιιηέξγεηα λέεο εθηάζεηο, νη νπνίεο ζήκεξα γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο ζεσξνχληαη αθαηάιιειεο. Δάλ νη εθηηκήζεηο απηέο είλαη αθξηβείο,
ηφηε νη GMCs είλαη ν κφλνο ηξφπνο πνπ δηαζέηνπκε ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δσή
θαη ηελ πγεία δηζεθαηνκκπξίσλ ζπλαλζξψπσλ καο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε
πηνζέηεζή ηνπο παχεη λα είλαη απιψο ε πποηιμόηεπη επηινγή θαη θαζίζηαηαη εζηθψο
επιβεβλημένη.
ημειώζειρ
1

Ο Goethe έγξαςε ην 1797 ηελ απνηεινχκελε απφ δεθαηέζζεξηο ζηξνθέο
κπαιάληα Der Zauberlehrling γηα λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ελφο καζεηεπφκελνπ
κάγνπ πνπ, φηαλ ν δάζθαιφο ηνπ θεχγεη, ελεξγνπνηεί δπλάκεηο πνπ αδπλαηεί λα
ειέγμεη, πξνθαιψληαο ράνο. Τν εζηθφ δίδαγκα – εάλ πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε
έλα ηέηνην – είλαη πσο κφλνλ ο ππαγμαηικόρ κύπιορ ηεο φπνηαο δχλακεο κπνξεί
λα ηελ ρξεζηκνπνηεί κε αζθάιεηα. Γηα κηα ζαπκάζηα έθδνζε ηνπ πνηήκαηνο κε
ηo εκπλεπζκέλν απφ απηφ κνπζηθφ έξγν ηνπ Paul Dukas βιέπε Γθαίηε, Γ. Β.
(2003). Ο Μαζεηεπφκελνο Μάγνο. Τηι Οτιελζπίγθει, απφδνζε Δηξήλε Μάξξα.
Αζήλα: Κέδξνο.

2

Γηα κηα δηαπγή αλάιπζε γηα ηελ ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ησλ δχν απηψλ
πξνυπνζέζεσλ βιέπε ην άξζξν ηνπ Peter Singer “Famine, affluence and
morality”, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζην πξψην ηεχρνο ηνπ Philosophy and Public
Affairs πξνθαιψληαο κεγάιε αίζζεζε ηελ επνρή εθείλε.

3

Βιέπε ην πεξίθεκν έξγν ηνπ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles
of Morals and Legislation (Amherst, NY: Prometheus Books, 1988), φπνπ επζχο
εμ αξρήο (ζηελ 2ε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ) ν Bentham εμεγεί κε πνηφλ αθξηβψο
ηξφπν αληηιακβάλεηαη ην αμίσκα ηεο σθειηκφηεηαο: “By the principle of utility
is meant that principle which approves or disapproves of every action
whatsoever, according to the tendency it appears to have to augment or diminish
the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same
thing in other words, to promote or to oppose that happiness. […]By utility is
meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit,
advantage, pleasure, good, or happiness, (all this in the present case comes to
the same thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the
happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is
considered: if that party be the community in general, then the happiness of the
community: if a particular individual, then the happiness of that individual.”
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ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΑ
ΑΠΟ ΣΗ ΓΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
ηςλιανόρ Α. Σαμπάκερ

Πεπίλεψε
Η πνιηηεία, θαηαλνψληαο απφιπηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ, έρεη ζεζπίζεη λφκνπο γηα λα ηα πξνζηαηεχζεη. Οη λφκνη
απηνί απνηεινχλ ηε δαζηθή λνκνζεζία ηεο Διιάδαο. πρλά, νη θνηηεηέο Γαζνινγίαο
δπζαλαζρεηνχλ κε ην κάζεκα ηνπ Γαζηθνχ Γηθαίνπ ραξαθηεξίδνληαο ην σο κε
θαηαλνεηφ θαη κε εχθνια εθαξκφζηκν ζηελ πξάμε. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη
λα εμεγήζεη, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο απάληεζεο ελφο απινχ εξσηήκαηνο, ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ζηελ πξνζηαζία ή φρη ησλ δαζηθψλ δέλδξσλ
αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηά θχνληαη.
Λέξειρ κλειδιά: Γαζηθή λνκνζεζία, δαζηθά δέλδξα, πνιηηηθέο πξνζηαζίαο
Διζαγωγή
Η εξψηεζε πνπ απνηειεί πεξίγξακκα ηεο εξγαζίαο είλαη: Αο ππνζέζνπκε φηη θαηέρεηε
κηα δηνηθεηηθή ζέζε θαη θάπνηνο πνιίηεο ή θνξέαο ζαο ξσηά ζε πνηνλ ζα πξέπεη λα
απεπζπλζεί, γηα λα θφςεη έλα δαζηθφ δέληξν. Έρνπκε, ινηπφλ, ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
•

Έλα δέληξν κέζα ζην δάζνο

•

Έλα δέληξν κέζα ζηνλ ειαηψλα

•

Έλα δέληξν απφ κηα θπηεία κε ιεχθεο

•

Έλα δέληξν ζην πεδνδξφκην κηαο πφιεο

•

Έλα δέληξν ζην πάξθν κηαο πφιεο

•

Έλα δέληξν πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ πάξθνπ κηαο πφιεο θαη
νπζηαζηηθά ζην πεδνδξφκην

•

Έλα δέληξν πνπ θχηεςε ν δήκνο, παξαπιεχξσο ελφο αγξνηηθνχ δξφκνπ.

Ένα δένηπο μέζα ζηο δάζορ
Γηα ηελ θνπή ελφο δέληξνπ κέζα ζε δάζνο ζα πξέπεη απεπζπλζνχκε ζηε Γαζηθή
Τπεξεζία. Μάιηζηα ην Π.Γ. 19-11-1928 «Πεξί δηαρεηξίζεσο Γαζψλ, θαλνληζκνχ θαη
ηξφπνπ πινηνκίαο, Γαζηθήο θνξνινγίαο θαη κηζζψκαηνο, δηαζέζεσο δαζηθψλ
πξντφλησλ, ελνηθηάζεσο θφξνπ ξεηίλεο θιπ. ξεηηλνζπιινγήο θαη ξεηηλνθαιιηέξγεηαο
θ.ιπ.» (Φ.Δ.Κ. 252/30-11-1928/T.A'.) ζην άξζξν 1 αλαθέξεη φηη «Η δηαρείξηζηο ησλ
δαζψλ θαζφινπ, δεκνζίσλ ή κε ξπζκίδεη θαηά ηφπνλ, έθηαζηλ, πνζφλ, ηξφπνλ θαη

303

ρξφλνλ πινηνκίαο ηελ φιελ νηθνλνκίαλ ηνπ δάζνπο, ηδίσο δε ησλ θαξπψζεσλ απηνχ,
πξνο πιεξεζηέξαλ επίηεπμηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο δαζηθήο νηθνλνκίαο θαη θαηά ην δπλαηφλ
ηθαλνπνίεζηλ ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ηδία δε ηνπ πεξηνίθνπ
πιεζπζκνχ», ελψ ζην άξζξν 2 «Η δηαρείξηζηο θαη εθκεηάιιεπζηο ησλ δαζψλ,
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ δηαθξίλεηαη εηο αεηθφξνλ ή ζπλερή εθκεηάιιεπζηλ θαη
πεξηνδηθήλ ή δηαιείπνπζαλ ηνηαχηελ».
Σν πψο κπνξεί λα επηηχρνπκε ηελ αεηθφξν εθκεηάιιεπζε ζηα δαζηθά καο
νηθνζπζηήκαηα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 63 ηνπ Ν.Γ. 86/1969 «ΓΑΙΚΟ ΚΩΓΙΞ»
(Φ.Δ.Κ. 7/18-1-1969/T.A'.) φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «Η δηαρείξηζηο ησλ δεκνζίσλ ή κε
δαζψλ νξγαλψλνπζα ηελ δαζνπνλίαλ πξνο πιεξεζηέξαλ επίηεπμηλ ησλ ππφ ηαχηεο
επηδησθνκέλσλ ζθνπψλ θαη ηδία πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο δηαηεξήζεσο θαη ζπληεξήζεσο
ησλ δαζψλ θαη εγγχεζηλ δηελεθνχο απνιήςεσο θαξπψζεσλ, ελεξγείηαη επί ηε βάζεη:
α) Γαζνπνληθψλ ή δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ κνλίκσλ ή πξνζσξηλψλ1, β)
Γαζνπνληθψλ ή δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ εθζέζεσλ, γ) Πηλάθσλ πινηνκίαο θαη δ)
Γαζηθψλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ».
θνπφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ε θάξπσζε θαη ε
πξνζηαζία ηνπο. Η θχξηα θάξπσζε ζε έλα δάζνο είλαη ην μχιν, ην νπνίν δηαρσξίδεηαη
ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε ηερληθφ, δειαδή, θνξκνί κεγάισλ δηαζηάζεσλ
(δηακέηξνπ θαη κήθνπο) πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαπνίεζε ζηε βηνκεραλία μχινπ θαη
ζε θαπζφμπιν (Δηθφλα 1 θαη 2). Σν ηερληθφ μχιν έρεη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αμία
απφ ην θαπζφμπιν θαη επνκέλσο, ε πξνζπάζεηά καο είλαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηα
νηθνζπζηήκαηά καο, γηα λα παξάγνπκε πεξηζζφηεξν απφ απηφ.

Δηθφλα 1. Μεηαθνξά ηερληθήο μπιείαο
Σν δέληξν είλαη ε παξαγσγηθή κεραλή πνπ παξάγεη ην μχιν θαη ζπγρξφλσο απνηειεί
ην ίδην ην πξντφλ ηεο παξαγσγήο απηήο. Κάζε ρξφλν ζην θνξκφ ηνπ δέληξνπ
πξνζηίζεηαη έλαο απμεηηθφο δαθηχιηνο, απμάλνληαο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ φγθν ηνπ.
Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε εηήζηα πξνζαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ δέληξνπ ελζσκαηψλεηαη
ζε απηφ πνπ ηελ παξήγαγε θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα παξζεί απφ θάζε δέληξν
μερσξηζηά. Γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, δελ αλαθεξφκαζηε ζε θάζε δέληξν
κεκνλσκέλα, αιιά ζε κηα νκάδα δέληξσλ ζε κηα επηθάλεηα πνπ νλνκάδεηαη ζπζηάδα.
Η ζπζηάδα νξίδεηαη ζαθψο ζε ράξηε θαη ζην έδαθνο. Γηα ην θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ
ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο, π.ρ. ξέκαηα,
θνξπθνγξακκέο, δξφκνη θ.ιπ.
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Δηθφλα 2. ηνίβα θαπζφμπισλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ ηνπ
Έηζη, ε εηήζηα πξνζαχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δέληξσλ κηαο ζπζηάδαο νλνκάδεηαη
ιήκκα. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα
ππνινγίζνπκε ηε ζπλνιηθή πξνζαχμεζε ηεο ζπζηάδαο θαη λα πινηνκήζνπκε αξηζκφ
δέληξσλ ίζν κε απηή. Απηφ νλνκάδεηαη θάξπσζε. Αληίζηνηρα ε θάξπσζε
θαπζνμχισλ (πξεκλνθπή δάζε) δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα λα γίλεηαη θαηά
άηνκν, επνκέλσο, πινηνκνχκε κηα επηθάλεηα (ζπλδεδξίαη, νκάδεο, ιφρκαη, ισξίδεο
θ.ιπ.) κε μπιαπφζεκα ίζν κε ηε ζπλνιηθή πξνζαχμεζε ηεο ζπζηάδαο. Μάιηζηα, ζηελ
ηδαληθφηεξε πεξίπησζε ζέινπκε λα παίξλνπκε θάζε ρξφλν ηνλ ίδην φγθν μχινπ, ζην
δηελεθέο. Δηήζην ή πεξηνδηθφ ιήκκα έρνπκε αληίζηνηρα, αλ κηιάκε γηα έλα ρξφλν ή
γηα κηα πεξίνδν.
Μάιηζηα, ζην Ν.Γ. 86/1969, άξζξν 119. παξ. 1 έσο 3 αλαθέξεηαη φηη «Η δηάζεζηο ηεο
θαξπψζεσο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ηνπ εηεζίνπ ή πεξηνδηθνχ ιήκκαηνο ησλ
δεκνζίσλ δαζψλ ζπεξκνθπνχο δηαρεηξηζηηθήο κνξθήο ή ηνπ αλσξφθνπ ησλ δηθπνχο
κνξθήο ηνηνχησλ γίλεηαη επί ηε βάζεη ηνπ θαηά ηελ πξνζήκαλζηλ εμεπξεζέληνο φγθνπ
θαηά θπβηθφλ κέηξνλ ή θαηά δέλδξνλ. Η δηάζεζηο ηεο θαξπψζεσο ησλ δαζηθψλ
πξντφλησλ, ησλ πξνεξρνκέλσλ εθ ηεο απνιήςεσο ηνπ εηεζίνπ ή ηνπ πεξηνδηθνχ
ιήκκαηνο δεκνζίσλ δαζψλ πξεκλνθπνχο δηαρεηξηζηηθήο κνξθήο ή ηνπ ππσξφθνπ
δαζψλ δηθπνχο δηαρεηξηζηηθήο κνξθήο, γίλεηαη θαηά κνλάδα δαζηθνχ πξντφληνο, ήηνη
θαηά ρηιηφγξακκνλ, ηφλλνλ θ.ιπ. είηε απνςηισηηθψο είηε αξαησηηθψο ελεξγείηαη ε
πινηνκία. Η δηάζεζηο ηεο θαξπψζεσο δαζηθψλ πξντφλησλ εθ δεκνζίσλ δαζψλ
δχλαηαη λα γίλεηαη θαη θαη’ απνθνπήλ. Δηο ηελ πεξίπησζηλ φκσο ηαχηελ ηα
πινηνκεηέα δέλδξα, αη πινηνκεηέαη ζπλδεδξίαη, νκάδεο, ιφρκαη, ισξίδεο θαη
ζπζηάδεο ή θαη πινηνκεηέα ηκήκαηα θαζνξίδνληαη πξν ηεο δηαζέζεσο ζαθψο εηο ην
δάζνο θαη επί ηνπ εδάθνπο είηε δηά πξνζεκάλζεσο ησλ πινηνκεηέσλ ή αληηζέησο ησλ
παξαθξαηεηέσλ δέλδξσλ, είηε δηά ζαθνχο επί ηνπ εδάθνπο θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ
ηεο απνςηισηηθψο ή άιισο πινηνζεζνκέλεο εθηάζεσο». Γηα λα γίλνπλ πην
αληηιεπηέο ε δηαρεηξηζηηθήο κνξθήο ζπεξκνθπνχο, πξεκλνθπνχο θαη δηθπνχο κνξθήο,
παξαηίζεληαη νη εηθφλεο 3 έσο 5. Φπζηθά, επεηδή απφ ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή κνξθή
ιακβάλνπκε ηερληθή μπιεία, ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα λα κεηαηξαπνχλ ηα πξεκλνθπή
θαη δηθπή δάζε ζε ζπεξκνθπή.
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Δηθφλα 3. Γάζνο εξπζξειάηεο, ζπεξκνθπνχο κνξθήο

Δηθφλα 4. Πξεκλνβιαζηήκαηα κεηά ην πέξαζκα ηεο θσηηάο (πξεκλνθπή κνξθή).
(Φση. Γ. Κνξάθεο)

Δηθφλα 5. Γάζνο δηθπνχο κνξθήο, ηξαρεία πεχθε σο αλψξνθν κε αείθπιια θαη
θπιινβφια πιαηχθπιια σο ππφηξνθν
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ηνλ Πίλαθα 1 βιέπνπκε ηνπο δπν ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίσλ δαζψλ, είηε δη’
απ’ επζείαο εθκεηαιιεχζεσο δεκνζίσλ δαζψλ (Κ.Δ.Γ.), είηε κε ην Π.Γ. 126/86. Σν
άξζξν 137, ηνπ Ν.Γ. 86/1969, παξ 1 αλαθέξεηαη φηη «Γη’ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ
Γεσξγίαο δχλαηαη λα αλαηεζή εηο ηα νηθεία δαζαξρεία ε απ’ επζείαο εθκεηάιιεπζηο
δεκνζίσλ δαζψλ είηε δηά ζθνπνχο πξνηχπνπ εθκεηαιιεχζεσο είηε πξνο ζεξαπείαλ
αλαγθψλ ηνπ Κξάηνπο ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηεο βηνκεραλίαο»,
ελψ ζηελ παξ. 3 «Η απφιεςηο δαζηθψλ πξντφλησλ εθ δεκνζίσλ δαζψλ απ’ επζείαο
απφ ηνπ Κξάηνπο ελεξγείηαη ππφ ηνπ αξκνδίνπ δαζάξρνπ, είηε δη’ απηεπηζηαζίαο είηε
δηά θαλνληθήο ή πξνρείξνπ δεκνπξαζίαο είηε θαη άλεπ δεκνπξαζίαο. ...»
Πίλαθαο 1. Πίλαθαο πινηνκίαο2

Με ην Π.Γ. 126 ηεο 11/17-4-86 «Γηαδηθαζία παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο,
ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ δαζψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζηα λνκηθά
πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο» (ΦΔΚ Α' 44), ζην
άξζξν 7, παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «Απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζεζε πξνο εκπνξία ή βηνκεραληθή κεηαπνίεζε ησλ δαζηθψλ
πξντφλησλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δεκνζίσλ δαζψλ απνδίδνληαη ππέξ:
α) Σνπ Κ.Σ.Γ.Κ (Κεληξηθνχ Σακείνπ Γεσξγίαο Κηελνηξνθίαο) θαη Γαζψλ
1. γηα ηα θαπζφμπια θαη ην μχιν ζξπκκαηηζκνχ πνζνζηφ 5%.
2. γηα ηελ ηερληθή μπιεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνζνζηφ 5%.
β) Σνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ην δάζνο, ην
ηκήκα ή ε ζπζηάδα.
1. γηα ηα θαπζφμπια θαη ην μχιν ζξπκκαηηζκνχ πνζνζηφ 5%.
2. γηα ηελ ηερληθή μπιεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνζνζηφ 5%.
Σα πνζνζηά πνπ απνδίδνληαη ππέξ ηνπ Κ.Σ.Γ.Κ θαη Γαζψλ κπνξεί λα κεηψλνληαη
θαηά 5% κέρξη 25%, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε
νξηζκέλσλ δαζψλ ππνβαζκηζκέλσλ ή δαζψλ ησλ νπνίσλ νη ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο
είλαη δπζκελείο θαη αληίμνεο. Η αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Γεσξγίαο πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε θαη εηζήγεζε ηνπ
Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ»3.
Σέινο, ζην άξζξν 66, παξ. 1, ηνπ Ν. 86/1969 αλαθέξεηαη φηη «Γαζηθαί αζηπλνκηθαί
δηαηάμεηο ησλ δαζαξρψλ, εθδηδφκελαη εγθξίζεη ηνπ λνκάξρνπ κεηά γλψκελ ηνπ
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πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληνχ δαζψλ, δχλαληαη δηά ιφγνπο δαζνπνληθνχο,
πξνζηαηεπηηθνχο, ηνπξηζηηθνχο, αηζζεηηθνχο θαη ελ γέλεη θνηλήο σθειείαο λα
ξπζκίζνπλ ή πεξηνξίζνπλ κέρξη πιήξνπο απαγνξεχζεσο θαηά ρψξνλ, ρξφλνλ θαη
ηξφπνλ σο θαη θαηά μπιεπφκελα ρσξία, θσκνπφιεηο θαη πφιεηο πάζαλ άλεπ αδείαο
πινηνκίαλ, ζπιινγήλ ή θαηαζθεπήλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 177 θαη 178 σο θαη ηελ πινηνκίαλ, θιάδεπζηλ ή εθξίδσζηλ παληφο δέλδξνπ,
ζάκλνπ, θξπγάλνπ θαη ρφξηνπ θπνκέλσλ εληφο γεσξγηθψο ή δελδξνθνκηθψο
θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ, ρνξηνιηβαδίσλ, κεξηθψο δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ θαη
δαζψλ δεκνζίσλ ή κε. Αη σο άλσ πινηνκίαη θαη θιαδεχζεηο δχλαληαη λα αθνξνχλ θαη
εηο δέλδξα δελδξνζηνηρηψλ, δεκνζίσλ ή κε».
Ένα δένηπο μέζα ζηον ελαιώνα
χκθσλα κε ην Ν.Γ. 86/1969, άξζξν 177, παξ 1, «Αηειψο θαη άλεπ αδείαο
πινηνκνχληαη, ζπιιέγνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη. ... ε) Σα εληφο θήπσλ, απιψλ,
ειαηψλσλ θπφκελα νηαδήπνηε δέληξα». Έηζη εάλ έρεηο βεβαίσζε ηεο Γαζηθήο
Τπεξεζίαο φηη ην ρσξάθη δελ είλαη δαζηθφ ή έρεη θαηαρσξεζεί ζην θηεκαηνιφγην
(δαζηθφ θηεκαηνιφγην) σο κε δαζηθφ δελ έρεηο θαλέλα πξφβιεκα λα θφςεηο ηε δαζηθή
βιάζηεζε, εθηφο αλ ππάξρεη αζηπλνκηθή δηάηαμε πνπ αλαθέξεη θάηη άιιν. Όκσο αλ
ζέιεηο λα κεηαθέξεηο ηα θαπζφμπια ζην ζπίηη ζνπ ζα πξέπεη λα πάξεηο άδεηα απφ ηε
Γαζηθή Τπεξεζία4. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχκε ζηε Γαζηθή Τπεξεζία, γηα λα
καο ρνξεγήζεη άδεηα, αλ δελ ππάξρεη ραξαθηεξηζκφο, πνιχ πεξηζζφηεξν αλ ην θηήκα
καο βξίζθεηαη δίπια ζε δαζηθή έθηαζε.
Όζν θαη αλ αθνχγεηαη παξάμελν ε χπαξμε αθφκα θαη ειαηψλα δελ απνηειεί
βεβαηφηεηα φηη ε έθηαζε είλαη γεσξγηθή. Τπάξρνπλ ζήκεξα πεξηπηψζεηο πνπ
ππέξγεξα δέληξα (θπξίσο ειηέο) κεηαθέξζεθαλ κε βαξέα κεραλήκαηα θαη
θπηεχηεθαλ ζε εθρεξζσκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο. Δπίζεο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο
επέθηαζεο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ απνηειεί ε θχηεπζε θαη ν εκβνιηαζκφο άγξησλ ειηψλ
ζε γεηηνληθή δαζηθή επηθάλεηα. Η θσηνεξκελεία αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ζηνηρεία απφ
επηηφπηα απηνςία (π.ρ. χπαξμε παιαηάο πεδνχιαο) απνηεινχλ πην αζθαιέζηεξε
δηαδηθαζία. Αθφκα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αιιαγή ρξήζεο γεο απφ δαζηθή
(δεκφζηα ή ηδησηηθή) ζε γεσξγηθή κπνξεί λα έρεη γίλεη αθινπζψληαο κηα λφκηκε
δηαδηθαζία.
ην άξζξν 46, Ν. 998/1997 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη
εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» (ΦΔΚ Α’ 289) ζηελ παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «Η εθρέξζσζηο
δεκνζίσλ δαζψλ πξνο απφδνζηλ εηο αγξνηηθήλ νηαζδήπνηε θχζεσο θαιιηέξγεηαλ
απαγνξεχεηαη. Καη’ εμαίξεζηλ, επηηξέπεηαη ε ππφ ηνπ δεκνζίνπ ρξεζηκνπνίεζηο, ή ε
πξνο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή θπζηθά πξφζσπα αζθνχληα θαηά θχξην
επάγγεικα ην ηνπ γεσξγνχ ή εηο νκάδαο ηνχησλ θαηά ρξήζηλ παξαρψξεζηο αζθεπνχο
εληφο δεκνζίνπ δάζνπο εθηάζεσο πξνο δελδξνθνκηθήλ θαη κφλνλ θαιιηέξγεηαλ ή
πξνο θχηεπζηλ αλακείμ θαη νπσξνθφξσλ ή θαξπνθφξσλ δέλδξσλ ή πξνο δεκηνπξγίαλ
ακπειψλσλ ή θπηεηψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ, εθ’ φζνλ δηαπηζηνχηαη επί ηε βάζεη
ζρεηηθήο κειέηεο φηη νη εδαθνινγηθαί θαη νηθνινγηθαί ζπλζήθαη ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ
ηξφπνπ ηνχηνπ ηεο εθκεηαιιεχζεσο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε δηά εκβνιηαζκνχ
εμεκέξσζηο αγξίσλ νπσξνθφξσλ ή θαξπνθφξσλ δέλδξσλ. Η θαηά ηα αλσηέξσ
ρξήζηο δελ αίξεη ηνλ δαζηθφλ ραξαθηήξα ηεο φιεο πεξηνρήο νπδέ εμαηξεί ηαχηελ ή ηα
εληφο απηήο ηκήκαηα, εηο α ελεξγείηαη αχηε, ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο …».
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ην άξζξν 47, Ν. 998/1997 παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «Η εθρέξζσζηο ηδησηηθψλ δαζψλ
απαγνξεχεηαη. Δπηηξέπεηαη πάλησο ε εληφο απηψλ θχηεπζηο θαξπνθφξσλ δέλδξσλ ή
εμεκέξσζηο αγξίσλ εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ αη ελ ηε παξαγξάθσ 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ
άξζξνπ πξνυπνζέζεηο. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηδησηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ είλαη δπλαηή
ε ρξεζηκνπνίεζηο ή εθρέξζσζηο απηψλ ππφ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ πξνο δελδξνθνκηθήλ
ή αγξνηηθήλ εθκεηάιιεπζηλ ππφ ηαο ελ ησ πξεγνπκέλσ άξζξσ νπζηαζηηθάο
πξνυπνζέζεηο», ζηελ παξ. 3 αλαθέξεηαη φηη «Γεκνηηθαί ή θνηλνηηθαί δαζηθαί
εθηάζεηο, δχλαληαη λα εθρεξζνχληαη θαηά ηα ελ παξαγξάθνηο 1 θαη 2 νξηδφκελα θαη
λα παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζηλ εηο θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ηπγράλνπλ κφληκνη
θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηνο θαη είλαη θαηά θχξηνλ επάγγεικα γεσξγνί, πξνο
κφληκνλ γεσξγηθήλ ή δελδξνθνκηθήλ θαιιηέξγεηαλ» θαη ζηελ παξ. 4 αλαθέξεηαη φηη
«Η κεηά ηελ δηελέξγεηαλ ηεο εθρεξζψζεσο θαη εληφο δηεηίαο απφ ηαχηεο κε
πξαγκαηνπνίεζηο ηεο εγθξηζείζεο ρξήζεσο ή ε νπνηεδήπνηε δηαθνπή ηαχηεο πέξαλ
ησλ δχν εηψλ ζπληζηνχλ ιφγνπο θεξχμεσο ηεο ηδησηηθήο εθηάζεσο σο αλαγθαζηηθψο
απαιινηξησηέαο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή αλαθιήζεσο ηεο θαηά ηελ παξάγξαθνλ 3
παξαρσξήζεσο…».
Σν άξζξν 47 έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 4280/8-8-2014
«Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή πνιενδφκεζε - Βηψζηκε αλάπηπμε
νηθηζκψλ Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 159) σο εμήο:
«Δθρέξζσζε δαζψλ πξνο απφδνζε ζε αγξνηηθή νπνηαζδήπνηε θχζεο θαιιηέξγεηα
απαγνξεχεηαη. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε απφ γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο
παξαγσγψλ ή θπζηθά πξφζσπα εθρέξζσζε δαζηθψλ εθηάζεσλ ή ε ρξήζε απφ απηνχο
αζθεπνχο έθηαζεο ή δηάθελνπ εληφο δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο, εκβαδνχ έσο 30
ζηξέκκαηα φηαλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, γηα γεσξγηθή ή δελδξνθνκηθή
θαιιηέξγεηα ή γηα θχηεπζε ζε αλάκεημε αγξίσλ θαη νπσξνθφξσλ ή θαξπνθφξσλ
δέλδξσλ ή γηα θχηεπζε δαζηθψλ εηδψλ γηα ηελ απφδνζε πξντφλησλ, ηδίσο, θάζηαλσλ,
θαξπδηψλ θαη ηξνχθαο, ή γηα δεκηνπξγία ακπειψλσλ ή θπηεηψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ.
Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ε δηα εκβνιηαζκνχ εμεκέξσζε άγξησλ νπσξνθφξσλ ή
θαξπνθφξσλ δέλδξσλ», ελψ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο δίλεηαη ε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ρξήζεο (κφλν γηα γεσξγηθή) θαη ηεο θπξηφηεηαο ηεο απφ ηνλ
ηδηψηε.
Δπίζεο, ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο νξηαθψλ ζε παξαγσγηθφηεηα γεσξγηθψλ εθηάζεσλ
θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε δαζηθέο (δαζσκέλνη αγξνί). ην άξζξν 14,
Ν. 1734/26-10/16-10-1987 «Βνζθφηνπνη θαη ξπζκίζεηο ...» (ΦΔΚ Α' 189) πνπ
αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 67, Ν. 998/1997, ζηελ παξ 1 αλαθέξεηαη φηη «Αγξνί, νη
νπνίνη κέρξη ην έηνο 1940 ή θαη πξσηχηεξα θαιιηεξγνχληαλ θαη απέβαιαλ
κεηαγελέζηεξα νπνηεδήπνηε ηνλ αγξνηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, επεηδή παξέκεηλαλ
αθαιιηέξγεηνη ή δαζψζεθαλ ηερλεηά, αλαγλσξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
λνκάξρε φηη δελ αλήθνπλ ζηε θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
επνκέλσλ παξαγξάθσλ» θαη ζηελ παξ. 4 αλαθέξεηαη φηη «Αλ αλαγλσξηζζεί φηη αγξνί
ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ, ππάγνληαη ζηηο
επφκελεο δηαηάμεηο: α) Αγξνί, πνπ έρνπλ δάζε δξπφο, πεχθεο, νμπάο, ειάηεο,
πιαηάλνπ, ζθιήζξνπ θαη θαζηαληάο ή αγξνί πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε εζληθνχο
δξπκνχο, αηζζεηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, πγξνβηνηφπνπο
θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, δηαηεξνχλ ηε κνξθή ηνπο θαη ππνβάιινληαη ζηε
δηαρείξηζε πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. ηελ πεξίπησζε
απηή είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή ηνπ αγξνχ κε άιιε δεκφζηα γεσξγηθή έθηαζε. Η
αληαιιαγή απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο & 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
παξφληνο λφκνπ (Ν. 998/1997). β) Αγξνί άιιεο κνξθήο ή θαηεγνξίαο, εθηφο απηψλ
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πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην α', απνδίδνληαη ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη δελ
επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο...».
Σν άξζξν 32 ηνπ Ν. 4280/8-8-2014 ζηελ παξ. 6 «Γελ ππάγνληαη νπσζδήπνηε ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ: α) Οη αλέθαζελ γεσξγηθψο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο.
β) Οη εθηάζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
παξφληνο, πνπ ζηε ιήςε Α/Φ έηνπο 1945 ή, εθφζνλ απηέο δελ είλαη επθξηλείο, ηνπ
1960, εκθάληδαλ αγξνηηθή κνξθή». Μάιηζηα ζηελ παξ. 1α, άξζξν 67 ηνπ ίδηνπ λφκνπ
αλαθέξεηαη φηη «Δθηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945, ή,
εθφζνλ απηέο δελ είλαη επθξηλείο ηνπ 1960, κε αγξνηηθή κνξθή πνπ δαζψζεθαλ
κεηαγελέζηεξα επί ησλ νπνίσλ ην Γεκφζην δελ ζεκειηψλεη δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο
βάζεη ηίηινπ, αλαγλσξίδνληαη σο ηδησηηθέο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Γαζάξρε ή ηνπ
Γηεπζπληή Γαζψλ, εάλ δελ πθίζηαηαη Γαζαξρείν ζην λνκφ, εθφζνλ ν ηδηψηεο
πξνζθνκίζεη ηίηινπο ηδηνθηεζίαο νη νπνίνη αλάγνληαη πξηλ απφ ηελ 23ε Φεβξνπαξίνπ
1946 θαη έρνπλ κεηαγξαθεί. Πξσηφθνιια δηνηθεηηθήο απνβνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί
γηα ηηο αλσηέξσ εθηάζεηο αλαθαινχληαη, αθφκε θαη αλ ηειεζηδίθεζαλ δηθαζηηθά».
ελψ ζηελ παξ. 1β αλαθέξεηαη φηη «Όζεο απφ ηηο εθηάζεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ έρνπλ
ζήκεξα κνξθή δαζηθήο έθηαζεο θαη ζηεξνχληαη ησλ παξαπάλσ ηίηισλ, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα γεσξγηθή θαη δελδξνθνκηθή
εθκεηάιιεπζε θαηφπηλ αδείαο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Γαζάξρε ή ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ, εάλ δελ
πθίζηαηαη Γαζαξρείν ζην λνκφ, ρνξεγνχκελεο ηεο άδεηαο επί ηε βάζεη αηηήζεσο ηνπ
πξνζψπνπ πνπ πξνβάιιεη δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί ησλ εθηάζεσλ απηψλ, δπλάκεη
ηίηινπ ηδηνθηεζίαο κεηαγελεζηέξνπ κελ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1946, φρη φκσο
λεφηεξνπ ησλ δέθα εηψλ κέρξη ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε έρεη θεξπρζεί αλαδαζσηέα, ε πξάμε
αλαδάζσζεο αλαθαιείηαη». Σν παξαπάλσ άξζξν αληηθαζηζηά ην άξζξν 67 ηνπ Ν.
998/1979, φπσο απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1734/87. Απηφ πνπ
άκεζα παξαηεξνχκε είλαη κηα κεηαηφπηζε ζηηο εκεξνκελίεο «αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ
έηνπο 1945 ή πξνγελέζηεξνπ» αληηθαζίζηαηαη κε «αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945 ή
1960» θαη ην «28 Οθησβξίνπ 1940» αληηθαζίζηαηαη κε ην «23 Φεβξνπαξίνπ 1946». Η
πξψηε απνηειεί κηα ινγηθή αιιαγή, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηερλνινγηθήο θχζεσο
πξνβιήκαηα, ε δεχηεξε φκσο πνηα ινγηθή έρεη; Πνηνη είλαη απηνί πνπ ηελ πεξίνδν 29
Οθησβξίνπ 1940 έσο 23 Φεβξνπαξίνπ 1946 απέθηεζαλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη κε
πνην ηξφπν;
Ένα δένηπο από μια θςηεία με λεύκερ
Σν άξζξν 11 ηνπ Ν. 3208/23/24-12-2003 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ,
θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ
ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 303) αλαθέξεη φηη: «Οη ππαγφκελεο
ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 998/1979 ηδησηηθέο
γεσξγηθέο εθηάζεηο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή δεκηνπξγνχληαη ηερλεηέο δαζηθέο
θπηείεο, δελ πξνζιακβάλνπλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ην δαζηθφ ραξαθηήξα. Με ηελ
επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, νη ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ εθηάζεσλ δηαρεηξίδνληαη ηηο δαζηθέο θπηείεο
ειεχζεξα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην ρξφλν θαη ην είδνο ηεο πινηνκίαο θαη ηε
κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ αγξνχ. Γηα ηελ πινηνκία ησλ ελ ιφγσ θπηεηψλ θαη ηε δηαθίλεζε
θαη εκπνξία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, εθδίδεηαη αηειψο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή
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ππεξεζία ζρεηηθή άδεηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ
Γαζηθνχ Κψδηθα». Δπίζεο, ζηελ παξ. 6γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4280/8-8-2014
αλαθέξεηαη φηη: «Γελ ππάγνληαη νπσζδήπνηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ: Οη
ηερλεηέο δαζηθέο θπηείεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, …, είηε ζε
εθαξκνγή εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε φρη, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη
εκπνξία δαζηθψλ πξντφλησλ ή ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ». Γειαδή,
δελ απνηεινχλ δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο.
Η θνηλσλία ζεσξεί ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο πνιχ ζεκαληηθά γη’ απηφ θαη ζην
άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο (27 Μάηνπ 2008) ζηελ παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη: «Η
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε
λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο
αεηθνξίαο. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ
εθηάζεσλ. Η ζχληαμε δαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Απαγνξεχεηαη ε
κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, εθηφο αλ πξνέρεη
γηα ηελ Δζληθή Oηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο ρξήζε, πνπ ηελ
επηβάιιεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ». Δλψ κε ηελ εξκελεπηηθή δήισζε: «Ωο δάζνο ή
δαζηθφ νηθνζχζηεκα λνείηαη ην νξγαληθφ ζχλνιν άγξησλ θπηψλ κε μπιψδε θνξκφ
πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί
ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινχλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο
θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλφηεηα (δαζνβηνθνηλφηεηα) θαη ηδηαίηεξν
θπζηθφ πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Γαζηθή έθηαζε ππάξρεη φηαλ ζην παξαπάλσ ζχλνιν
ε άγξηα μπιψδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλψδεο, είλαη αξαηά».
ε πξνζσπηθφ επίπεδν φκσο, φηαλ θάπνηνο «θαηέρεη» ή «δηεθδηθεί» κηα έθηαζε, ζα
πξνηηκνχζε λα ραξαθηεξίδεηαη γεσξγηθή. Μηα γεσξγηθή έθηαζε κπνξεί θαλείο λα ηελ
αμηνπνηήζεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο (π.ρ. νηθνδφκεζε), αιιά θαη λα ηζρπξηζηεί φηη ηελ
έρεη απνθηήζεη κε ρξεζηθηεζία (λνκή ηνπ πξάγκαηνο γηα νξηζκέλν ρξφλν). Αληίζεηα
γηα ηηο δαζηθέο εθηάζεηο ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 86/1969 αλαθέξεη φηη «1. Δπί ησλ
αδεζπφησλ θαη επί ησλ δεκνζίσλ ελ γέλεη δαζψλ ζεσξείηαη λνκεχο ην Γεκφζηνλ,
έζησ θαη αλ νπδεκίαλ ελήξγεζελ επ’ απηψλ πξάμηλ λνκήο. 2. Οπδείο δχλαηαη λα
απνθηήζε δηθαίσκα λνκήο δη’ εθρεξζψζεσο, πινηνκίαο, ζπνξάο ή νηαζδήπνηε άιιεο
πξάμεσο επί δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, κνλαζηεξηαθψλ ή αλεθφλησλ εηο
ηδξχκαηα ελ γέλεη δαζψλ, αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, ρνξηνιηβαδηθψλ εδαθψλ θαη
κεξηθψο δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ ή κεξηθψο δαζνζθεπψλ ιηβαδηψλ. 3. Ννκή παξά
ηξίηνπ ζεσξείηαη αζθνπκέλε επί ησλ δαζψλ, ησλ κεξηθψο δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ ή
ιηβαδίσλ θαη ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ εδαθψλ κφλν δηά ηεο, θαηά ηαο εθάζηνηε
ηζρπνχζαο δηαηάμεηο, επί ηε βάζεη αδεηψλ ηεο δαζηθήο αξρήο, πινηνκίαο ή
εθκεηαιιεχζεσο απηψλ σο ηδησηηθψλ εθηάζεσλ. 4. Μφλε ε βνζθή επί δεκνζίσλ
δαζψλ, κεξηθψο δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ ή ιηβαδίσλ θαη ρνξηνιηβαδηθψλ εδαθψλ
νπδέπνηε ζεσξείηαη σο πξάμηο λνκήο ή νηνλεί λνκήο δνπιείαο βνζθήο. 5. Μφλε ε
χπαξμηο νηνπδήπνηε ηίηινπ δελ ζεσξείηαη θαζ’ εαπηήλ σο δηαθαηνρηθή πξάμηο».
Δλψ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε εξκελεπηηθή δήισζε γηα ην άξζξνπ 24 ηνπ
ζπληάγκαηνο νξίδεη ην δάζνο θαη ηελ δαζηθή έθηαζε, ν λνκνζέηεο ζεψξεζε ζθφπηκν
λα θάλεη επεθηείλεη ηνλ νξηζκφ απηφ. Έηζη έρνπκε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3208/23/24-122003 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε
εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 303 Α /24-12-2013) αλαθέξεηαη φηη: « Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ
N. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α') 1. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: Ωο δάζνο ή δαζηθφ νηθνζχζηεκα λνείηαη ην νξγαληθφ
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ζχλνιν άγξησλ θπηψλ κε μπιψδε θνξκφ πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο,
ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινχλ κέζσ ηεο
ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλφηεηα
(δαζνβηνθνηλφηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ (δαζνγελέο).
2. Γαζηθή έθηαζε ππάξρεη φηαλ ζην παξαπάλσ ζχλνιν ε άγξηα μπιψδεο
βιάζηεζε, πςειή ή ζακλψδεο, είλαη αξαηά.
3. H θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δαζνβηνθνηλφηεηα πθίζηαηαη θαη ην
δαζνγελέο πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη ζε κηα έθηαζε φηαλ:
I. Φχνληαη ζηελ ελ ιφγσ έθηαζε άγξηα μπιψδε θπηά, δπλάκελα κε δαζηθή
εθκεηάιιεπζε λα παξάγνπλ δαζηθά πξντφληα (δαζνπνληθά είδε).
II. Σν εκβαδφλ ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο ζηελ νπνία θχνληαη ελ φισ ή ζπνξαδηθά ηα
σο άλσ δαζηθά είδε είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 0,3 εθηάξηα, κε γεσκεηξηθή κνξθή θαηά ην
δπλαηφλ απνζηξνγγπισκέλε ή ζε ισξίδα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέηξσλ.
Η δαζνβηνθνηλφηεηα πθίζηαηαη θαη ην δαζνγελέο πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη θαη ζε
εθηάζεηο κε κηθξφηεξν εκβαδφλ απφ 0,3 εθηάξηα, φηαλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο
βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε άιιεο γεηηνληθέο
εθηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε.
III. Οη θφκεο ησλ δαζηθψλ εηδψλ ζε θαηαθφξπθε πξνβνιή θαιχπηνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (ζπγθφκσζε 0,25) ηεο έθηαζεο ηνπ εδάθνπο.
Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο θαηά ηηο
επφκελεο δηαθξίζεηο:
α) Δάλ ζηελ σο άλσ βηνθνηλφηεηα ηα δαζηθά είδε έρνπλ επδηάθξηηε θαηαθφξπθε
δνκή (νξφθνπο) θαη νη θφκεο ηνπο θαιχπηνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ ηνπ εδάθνπο (ζπγθφκσζε κεγαιχηεξε ηνπ 0,30), ε ελ ιφγσ έθηαζε
ραξαθηεξίδεηαη δάζνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπγθφκσζε ηνπ αλνξφθνπ
ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε εθαηνζηά (0,15) θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνξφθνπ ε
ζπγθφκσζε ηνπ αλνξφθνπ ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε εθαηνζηά (0,25).
β) Δάλ ζηελ σο άλσ βηνθνηλφηεηα ε μπιψδεο βιάζηεζε απνηειείηαη απφ
δαζνπνληθά είδε αείθπιισλ ή θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε
ζακλψδε κνξθή, ε ελ ιφγσ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη δαζηθή έθηαζε, εθφζνλ νη θφκεο
ησλ εηδψλ απηψλ θαιχπηνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ ηνπ
εδάθνπο (ζπγθφκσζε κεγαιχηεξε ηνπ 0,25).
γ) ηελ έλλνηα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθηάζεηο
πνπ απψιεζαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηε δαζηθή βιάζηεζε θαη δελ απνδφζεθαλ κε
πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε άιιεο
ρξήζεηο. Οη ελ ιφγσ εθηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο, θεξχζζνληαη αλαδαζσηέεο θαη δηαηεξνχλ ην
ραξαθηήξα πνπ είραλ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο».
Δηδηθφηεξα, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο (27 Μάηνπ 2008) αλαθέξεηαη
φηη: «Γεκφζηα ε ηδησηηθά δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ θαηαζηξάθεθαλ ή
θαηαζηξέθνληαη απφ ππξθαγηά ή πνπ κε άιιν ηξφπν απνςηιψζεθαλ ή απνςηιψλνληαη
δελ απνβάιινπλ γηα ην ιφγν απηφ ην ραξαθηήξα πνπ είραλ πξηλ θαηαζηξαθνχλ,
θεξχζζνληαη ππνρξεσηηθά αλαδαζσηέεο θαη απνθιείεηαη λα δηαηεζνχλ γηα άιιν
πξννξηζκφ».
Άξζε αλαδάζσζεο κπνξεί λα ππάξμεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 998/1979
φπνπ ζηελ παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «Η κε θαηά λφκνλ έγθαηξνο ζπληέιεζηο
αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο αθνξψζεο εηο ηδησηηθήλ έθηαζηλ, θεξπρζείζαλ
αλαδαζσηέαλ θαη ε νπνία πξν ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο δελ απνηειεί δάζνο ή
δαζηθήλ έθηαζηλ, ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζηλ ηεο δηνηθήζεσο πξνο άξζηλ ηεο
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αλαδαζψζεσο. Αχηε ελεξγείηαη δη’ νκνίαο πξνο ηελ θήξπμηλ ηεο αλαδαζψζεσο
απνθάζεσο, ηε αηηήζεη ηνπ ηδηνθηήηνπ.», παξ. 2 «Δπηηξέπεηαη δηά νκνίαο σο άλσ
απνθάζεσο ε άξζηο ηεο αλαδαζψζεσο δεκνζίαο εθηάζεσο, ε νπνία δελ απεηέιεη
δάζνο ή δαζηθήλ έθηαζηλ, εθφζνλ κεηά ηελ πάξνδνλ πεληαεηίαο απφ ηεο θεξχμεσο
απηήο απνδεηθλχεηαη ην αλέθηθηνλ ηεο πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο αλαδαζψζεσο» θαη
παξ. 3 Δηο πάζαο ηαο ινηπάο πεξηπηψζεηο ε αλαδάζσζηο δχλαηαη λα αξζή κφλνλ θαηά
ηελ δηαδηθαζίαλ θαη ππφ ηαο πξνυπνζέζεηο πθ’ αο επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηνπ
πξννξηζκνχ δάζνπο θαηά ηα εηο ην Σ' θεθάιαηνλ ηνπ παξφληνο λφκνπ νξηδφκελα. Η
παξ. 3 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ
Ν. 4280/8-8-2014 σο εμήο «ε φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε θήξπμεο
θαηαζηξαθέληνο δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο σο αλαδαζσηένπ αίξεηαη κεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαδάζσζεο, ε νπνία ζπληειείηαη κε ηελ επαλαθνξά ηεο
θαηαζηξαθείζαο δαζηθήο βιάζηεζεο ζηελ έθηαζε κε νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
επαξθή γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, αλάινγα κε ηε κνξθή (δάζνο ή δαζηθή έθηαζε) πνπ είρε πξηλ ηελ θαηαζηξνθή
ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξεο κνξθνινγηθή θαη νηθνινγηθή απνθαηάζηαζε ηεο
έθηαζεο απηήο ζην πξν ηεο θαηαζηξνθήο ηεο επίπεδν».
Ένα δένηπο από ηο πεδοδπόμιο μιαρ πόλερ
Θα πξέπεη απεπζπλζνχκε ζηελ Πνιενδνκία αθνχ ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
3208/23/24-12-2003 αλαθέξεηαη φηη: «Ωο δαζηθέο εθηάζεηο λννχληαη θαη νη
νπνηαζδήπνηε θχζεσο αζθεπείο εθηάζεηο, (θξπγαλψδεηο ή ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο,
βξαρψδεηο εμάξζεηο θαη γεληθά αθάιππηνη ρψξνη) πνπ πεξηθιείνληαη απφ δάζε ή
δαζηθέο εθηάζεηο, θαζψο θαη νη ππεξάλσ ησλ δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ αζθεπείο
θνξπθέο ή αιπηθέο δψλεο ησλ νξέσλ. ηηο ελ ιφγσ εθηάζεηο, πέξαλ επηηξεπηψλ
επεκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ N.
1734/1987 (ΦΔΚ 189 Α') [Η παξαρψξεζε δεκφζησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ είλαη δπλαηή
εθ’ φζνλ δελ έρνπλ θεξπρζεί αλαδαζσηέεο θαη δελ έρνπλ πξνζηαηεπηηθή ζεκαζία, κε
ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο…] θαη ηα άξζξα 45 έσο 61 ηνπ παξφληνο λφκνπ [Κεθάιαην
έθηνλ «Δπηηξεπηαί επεκβάζεηο εηο ηα δάζε θαη ηαο δαζηθάο εθηάζεηο»], νπδεκία άιιε
επέκβαζε επηηξέπεηαη. Οη εθηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α', δ' θαη ε' ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, έζησ θαη
αλ πεξηθιείνληαη απφ δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο. [ α) νη γεσξγηθέο θαιιηεξγνχκελεο
εθηάζεηο, δ) νη αιπθέο θαη ε) νη κέζα ζε πφιεηο ή θαηαιακβάλνληαη ππφ νηθηζκψλ
πξνυθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή πξφθεηηαη πεξί νηθνδνκήζηκσλ εθηάζεσλ ησλ
νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Ν. 947/1979 ]».
Ένα δένηπο από ηο πάπκο μιαρ πόλερ
Θα πξέπεη λα απεπζπλζνχκε ζηε Γαζηθή Τπεξεζία, αθνχ ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 3208/23/24-12-2003 αλαθέξεηαη φηη: «ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ππάγνληαη θαη ηα εληφο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ πάξθα θαη άιζε,
θαζψο θαη νη εθηάζεηο πνπ θεξχζζνληαη ή έρνπλ θεξπρζεί κε πξάμε ηεο αξκφδηαο
αξρήο σο δαζσηέεο ή αλαδαζσηέεο». Σν παξαπάλσ αλαθέξεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην
άξζξν 32 ηνπ Ν. 4280/8-8-2014 ζηελ παξ. 4 «ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ππάγνληαη θαη ηα εληφο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ πάξθα θαη άιζε, ην
πεξηαζηηθφ πξάζηλν, νη θεξπγκέλεο δαζσηέεο ή αλαδαζσηέεο εθηάζεηο. ηηο δηαηάμεηο
ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ππάγνληαη θαη ηκήκαηα πάξθνπ ή άιζνπο, ηα νπνία θέξνπλ
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κε δαζηθή βιάζηεζε ζπλδένληαη φκσο νξγαληθά κε ην ζχλνιν ηνπ πάξθνπ ή άιζνπο
ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ
ζπλφινπ».
Ένα δένηπο πος βπίζκεηαι ζηο άκπο ηος πάπκος μιαρ πόλερ και οςζιαζηικά ζηο
πεδοδπόμιο
Θα πξέπεη λα απεπζπλζνχκε ζηελ Πνιενδνκία ή ζηε Γαζηθή Τπεξεζία ή θαιχηεξα
θαη ζηηο δπν. Σν πξφβιεκα ζα ιπζεί κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. ε απηφ νη
δαζηθνί ράξηεο καο δίλνπλ ηελ απάληεζε.
Ο Ν. 2664/1998 «Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΚ 275
Α’/3.12.1998) ζην άξζξν 27 πξνβιέπεη φηη θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ θηεκαηνινγίνπ
είλαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε δαζηθψλ ραξηψλ. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 27
γίλεηαη αλαθνξά ζην πψο θαηαξηίδνληαη νη δαζηθνί ράξηεο. Η παξάγξαθνο απηή
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3208/23/24-12-2003 σο εμήο:
«1. Οη δαζηθνί ράξηεο θαηαξηίδνληαη θαηά λνκφ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηε δηάηαμε
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 28 ππεξεζίεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζην λνκφ. Σα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δαζψλ θαη
ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηελ παιαηφηεξε, θαη ηελ πιεζηέζηεξε πξνο
ην ρξφλν θαηάξηηζεο ηνπ δαζηθνχ ράξηε, αεξνθσηνγξαθία. Δάλ ε παιαηφηεξε
αεξνθσηνγξάθηζε δελ θαιχπηεη ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ελ
ιφγσ θιίκαθαο ή πνηφηεηαο θαζίζηαηαη απξφζθνξε, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε
αεξνθσηνγξάθηζε έηνπο ιήςεο 1960».

Δηθφλα 6. Παξάδεηγκα κηαο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ5
χκθσλα κε παξ. 1, άξζξν 14, Ν 998/1979 «Δάλ δελ έρεη θαηαξηηζζή εηζέηη
δαζνιφγηνλ, ν ραξαθηεξηζκφο πεξηνρήο ηηλφο ή ηκήκαηνο ηεο επηθαλείαο ηεο γεο σο
δάζνπο ή δαζηθήο εθηάζεσο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνχησλ δηά ηελ εθαξκνγήλ
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ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο εηο ελ
αλήθεη δάζνο ή δαζηθή έθηαζηο θαηά ηαο ελ άξζξσ 4 δηαθξίζεηο, ελεξγείηαη θαηά
αίηεζηλ νηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ ή θαη απηεπαγγέιησο δηά πξάμεσο ηνπ
θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ δαζάξρνπ». (Δηθφλα 6 θαη 7). Σν νπνίν έρεη αληηθαηαζηαζεί κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4280/8-8-2014 «Μέρξη ηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνχ
ράξηε, ν ραξαθηεξηζκφο κίαο πεξηνρήο ή ηκήκαηνο ηεο επηθαλείαο ηεο γεο σο
ππαγνκέλεο ή κε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ν
θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνχησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ, φπσο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαηά ηηο ζην άξζξν 4 δηαθξίζεηο,
ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ ή θαη
απηεπαγγέιησο κε πξάμε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Γαζάξρε ή ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ,
εάλ ζην λνκφ δελ πθίζηαηαη Γαζαξρείν».

Δηθφλα 7. Παξάδεηγκα κηαο έθζεζεο θσηνεξκελείαο5
Δπίζεο, ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3208/23/24-12-2003 αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 φηη: «ε
πξνζεζκία πέληε κελψλ απφ ηελ θχξσζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ N. 2664/1998 (ΦΔΚ 275 Α'), θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη κε κέξηκλα
ησλ ππεξεζηψλ ηεο θάζε Γηεχζπλζεο Γαζψλ Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ, ην Γαζνιφγην
ηνπ Ννκνχ. Σν Γαζνιφγην θαηαξηίδεηαη κε κνξθή Βηβιίνπ Γεληθνχ Γαζνινγίνπ ζην
νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα εκθαηλφκελα ζην δαζηθφ ράξηε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο
θαηά κεξίδεο θαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε ηήξεζή ηνπ θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή», παξ. 2 «ε θάζε κεξίδα ηνπ Γαζνινγίνπ θαηαρσξίδνληαη ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ δάζνπο ή ηεο δαζηθήο έθηαζεο, πνπ εκθαίλεηαη ζην δαζηθφ
ράξηε, ε νλνκαζία, ν αξηζκφο ηεο θπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ δαζηθνχ ράξηε, ην
εκβαδφλ ηεο έθηαζεο, ε πεξηγξαθή ησλ δηαθξηβσζέλησλ νξίσλ, ε πεξηγξαθή ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαη θάζε άιιν πξνζδηνξηζηηθφ
ηνπ δαζνθηήκαηνο ζηνηρείν. Κάζε κεξίδα ηνπ Γαζνινγίνπ ζπλνδεχεηαη θαη
ζπζρεηίδεηαη κε εηδηθφ θάθειν πνπ πεξηέρεη αληίγξαθα ησλ θπξσκέλσλ δαζηθψλ
ραξηψλ, απνθάζεηο θεξχμεσο εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γαζνινγίνπ» θαη παξ. 3 «ηε κεξίδα ηνπ
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θάζε δάζνπο πνπ βξίζθεηαη ππφ δαζνπνληθή εθκεηάιιεπζε αλαγξάθεηαη πέξαλ ησλ
παξαπάλσ γεληθψλ ζηνηρείσλ θαη ην είδνο ηνπ δάζνπο (ζπεξκνθπέο, δηθπέο,
πξεκλνθπέο), ηα θχξηα δαζνπνληθά είδε θαη ε ζχλζεζή ηνπο (ακηγέο, κεηθηφ), ε
ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε, ε ηδηνθηεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη άιια πξνζδηνξηζηηθά
ζηνηρεία. Γηα ηηο ππφινηπεο εθηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην δαζηθφ ράξηε θαη ηεινχλ
εθηφο δαζνπνληθήο εθκεηάιιεπζεο, νη κεξίδεο ηεξνχληαη θαηά γεσγξαθηθή ελφηεηα
θαη πξνζδηνξίδνληαη ζε απηέο ηα ηνπσλχκηα, ην είδνο θαη ε ππθλφηεηα ηεο
βιάζηεζεο, ε ζπλνιηθή έθηαζε, ε ρξήζε ηεο έθηαζεο θαη άιια πξνζδηνξηζηηθά
ζηνηρεία. ην πεξηζψξην ηεο θάζε κεξίδαο ζεκεηψλνληαη νη εθηάζεηο πνπ θεξχζζνληαη
αλαδαζσηέεο ιφγσ θαηαζηξνθήο ή απνςίισζεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο, θαζψο θαη
νη εθηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 998/1979. Οη ράξηεο πνπ
απεηθνλίδνπλ ηηο εθηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 998/1979 ηίζεληαη
ζε ρσξηζηφ θάθειν» (Δηθφλα 8 θαη 9).

Δηθφλα 8. Σκήκα δαζηθνχ ράξηε6

Δηθφλα 9. Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ δαζηθνχ ράξηε6
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3208/2003 εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο
ε Τ.Α. 90532/172/16-3-2005 «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζε, ηήξεζε,
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θσδηθνπνίεζε θαη ελεκέξσζε Γαζνινγίνπ» (ΦΔΚ 370 Β /23-3-2005) ζε απηήλ
ππήξραλ νδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ Γαζνινγίνπ. Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο
Διιάδνο κε ηελ απφ 22 Μαΐνπ 2005 αίηεζε ηνπ επηδίσμε λα αθπξσζεί ε ππ’ αξηζκ.
905/2005/Β-370/16.3.2005 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Γηνηθήζεσο. Η Οινκέιεηα ην πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε
ηελ απφθαζε 32/8-1-2013 αλαθέξεη φηη «ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε είλαη αθπξσηέα
σο αληηζπληαγκαηηθή, γηαηί ε πξνβιεπφκελε απφ απηήλ λα δηεμαρζεί εξγαζία
θαηαξηίζεσο ηνπ Γαζνινγίνπ γίλνληαη βάζεη ησλ νξηζκψλ πνπ δίδνληαη ζηηο αλσηέξσ
αλίζρπξεο δηαηάμεηο. Σνχηνπ δε έπεηαη φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε θξηλφκελε αίηεζε
θαη λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε».
Ένα δένηπο πος θύηεψε ο δήμορ παπαπλεύπωρ αγποηικού δπόμος
Οη αγξνηηθνί δξφκνη δελ έρνπλ πεδνδξφκηα, άξα απνηειεί γεσξγηθή ηδηνθηεζία ηνπ
πνιίηε. Σα πξάγκαηα γίλνληαη πην πεξίπινθα, αλ ν ηδηνθηήηεο θαηά ηελ πεξίθξαμε
ηνπ θηήκαηφο ηνπ άθεζε ηνλ ρψξν σο πεδνδξφκην θαη δελ ηνλ δήισζε σο ηδηνθηεζία
ηνπ ζην θηεκαηνιφγην. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα είλαη θαιπκκέλνο ν πνιίηεο, ζα
πξέπεη λα ιάβεη άδεηα γηα ηελ πινηνκία ηνπ δέληξνπ θαη απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία θαη
απφ ηνλ Γήκν. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα έρεη ζθνπφ λα ηνλίζεη ην γεγνλφο φηη θάζε
πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ππάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ ν ηδηψηεο δελ έρεη θαλέλα
ιφγν λα καο απνθαιχςεη, αλ απηνί ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηνπ. Γη’ απηφ ζρεηηθά κε ην
ζέκα απηφ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ζην ηη ιέλε θαη ηη θάλνπλ απηνί πνπ
θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο.
Ανηί ζςμπεπαζμάηων
Η δηεξεχλεζε απαληήζεσλ ζε απιέο εξσηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα
παξνπζηάζεη ηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ο δαζνιφγνο
ηεο πξάμεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη γλψζε ηεο Γαζηθήο λνκνζεζίαο, γηαηί κφλνλ έηζη
κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα δαζηθά εδάθε πνπ δέρνληαη
κεγάιε πίεζε απφ ηελ νηθνδφκεζε, πεξηβαιινληηθά ή κε αλαβαζκηζκέλε. Οη
πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ αλαγθαία λνκνζεηηθή
πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο. Η πξνζπάζεηα απηή φκσο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ μερλά ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηεο.
Γε ρξεηάδεηαη θάζε ηφζν λα αλαθαιχπηνπκε ηνλ ηξνρφ. Δίλαη πην ινγηθφ λα
πξνζζέηνπκε θαη λα βειηηψλνπκε απηφ πνπ άθεζαλ νη πξνεγνχκελνη, παξά λα
γθξεκίδνπκε θαη λα θηίδνπκε απφ ηελ αξρή. Πνηνο κπνξεί λα δηαθσλήζεη κε ην
ζθνπφ: «Η δηαρείξηζηο ησλ δαζψλ …, πξνο πιεξεζηέξαλ επίηεπμηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο
δαζηθήο νηθνλνκίαο θαη θαηά ην δπλαηφλ ηθαλνπνίεζηλ ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο
ρψξαο, ηδία δε ηνπ πεξηνίθνπ πιεζπζκνχ» (άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 19-11-1928);
εμειώζειρ
1

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ππάξρνπλ ζηελ
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%CE% 9B-5 Όπνπ νη λφκνη αλαθέξνπλ Ννκαξρεία ζήκεξα είλαη νη Πεξηθέξεηεο
θαη φπνπ είλαη Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκαξρίαο ζήκεξα είλαη ε Γηεπζχλζεηο
Γαζψλ Ννκνχ. Αλαθηήζεθε ζηηο 1-10-2014.

4

http://dasarxeio.files.wordpress.com/2013/03/nigrita152012.pdf
ζηηο 1-10-2014.

5
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Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Θεωπία και Ππάξη
Τόμορ ππορ Τιμήν ηος Αλκιβιάδη Δεπβιηζιώηη, ζελ. 319 - 327

Η ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΑΤΛΔΙΟΤ ΥΧΡΟΤ Χ ΜΔΟY
ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Γεώξγηνο Σζαληόπνπινο θαη Γάθλε Πέηθνπ

Πεξίιεψε
Ο ζρνιηθόο αύιεηνο ρώξνο απνηειεί ηκήκα ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν
νη καζεηέο θαηαλαιώλνπλ θαζεκεξηλά κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπο
ζην ζρνιείν. Επηπιένλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ κε έλα πνηνηηθά αλώηεξν
ζρνιηθό πεξηβάιινλ, νη παξεκβάζεηο ηνπ νπνίνπ έρνπλ πξνέιζεη από ηηο επηζπκίεο
ησλ καζεηώλ, ηνπο θάλεη ππεξήθαλνπο θαη πξνζπαζνύλ λα ηαπηηζηνύλ κε ηνλ ρώξν
απηό. Οη ζύγρξνλεο ζεσξίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο
δηεξεύλεζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο σο κέζνπ γηα ηε κειέηε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ
αηόκνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη ζηάζεηο θαη νη απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα
ηνλ ζρνιηθό αύιεην ρώξν, ρξεζηκνπνηήζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο
εξσηήζεηο πνπ απεπζπλόηαλ ζηνπο καζεηέο ηεο Ε θαη ΣΤ ηάμεο (11 θαη 12 ρξνλώλ)
ζε ζρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Τν πεξηερόκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
αξρηθά ειέγρζεθε από ην Ειιεληθό Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη ε έξεπλα εγθξίζεθε
από ην Ειιεληθό Υπνπξγείν Παηδείαο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη
όηη νη καζεηέο δελ είλαη ηόζν επραξηζηεκέλνη από ηελ ζρνιηθή απιή. Θα
επηζπκνύζαλ ε απιή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θπζηθά ζηνηρεία θαη ιηγόηεξν από
ηζηκέλην, λα έρεη θάδν γηα αλαθύθισζε θαζώο επίζεο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο
ρώξνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καζεκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Σρνιηθή απιή, ζηάζεηο, επηθνηλσλία, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Δηζαγωγή
Οη ζρνιηθνί αύιεηνη ρώξνη απνηεινύλ ζεκαληηθό πεδίν δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παηδηνύ,
πεδίν έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θόζκνπ θαη πεδίν επηθνηλσλίαο ηνπ εμσηεξηθνύ
ηνπ θόζκνπ. Σε έλα ηερλνθξαηηθό αζηηθό πεξηβάιινλ νη ζρνιηθέο απιέο κπνξεί λα
παξακείλνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηνπο κε θπζηθά ζηνηρεία θαη
δπλαηόηεηεο βειηίσζεο ηνπ παηδαγσγηθνύ ηνπο ραξαθηήξα. Ο ζεκαληηθόο ξόινο ηνπ
ζρνιηθνύ αύιεηνπ ρώξνπ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη επηζεκαλζεί από
πνιινύο εξεπλεηέο (Lucas 1993, Titman 1994, Μαηζαγγνύξαο 2003). O ρώξνο απηόο
ραξαθηεξίδεηαη αθόκε θαη σο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο δηακόξθσζεο
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ (Lang 2002, Higgins et al 2004, Fleet and Robertson 1998),
ελώ δύλαηαη λα απνηειέζεη θαη έλα πνιηηηζηηθό κλεκείν αλαθνξάο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο (McGregor 2004). Απαηηείηαη ινηπόλ, έλα βηώζηκν ζρνιηθό πεξηβάιινλ,
ηόζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, όζν θαη ζε επίπεδν ρώξνπ, ώζηε λα
αληαλαθιά ηηο αλεζπρίεο, ηηο πξνζδνθίεο, ησλ καζεηώλ, αιιά θαη ηηο ζύγρξνλεο
ηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο (Γεξκαλόο 2000). Σύκθσλα
κε ηελ Τακνπηζέιε (1997) γηα λα κπνξεί έλα παηδί λα «κεηαηξέπεη» θαη λα
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ρξεζηκνπνηεί έλα ρώξν ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ν ρώξνο απηόο ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεηαη από πςεινύ βαζκνύ πνιππινθόηεηα θαη επειημία σο πξνο ηηο
εθαξκνδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο.
Οη ζρνιηθέο απιέο απνηεινύλ ζεκαληηθό ρώξν αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο αθνύ κε
βάζε ηηο παηδαγσγηθέο απόςεηο ν ξόινο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
θαη κάζεζε ηνπ παηδηνύ. Μηα αλαβαζκηζκέλε πνηόηεηα ρώξνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα
ζην παηδί λα δηακνξθώζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζην ρώξν. Η εθπαίδεπζε ηνπ ζ’ έλα
θησρό ζε θπζηθά πιηθά ζρνιηθό πεξηβάιινλ ελδπλακώλεη κηα ερζξηθή δηάζεζε
εθδειώλνληαο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο απηό. Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο
Titman (1994), κηα ζρνιηθή απιή κε πεξηνξηζκέλα εξεζίζκαηα θαη δπλαηόηεηεο γηα
παηρλίδη δελ πξνζθέξεη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα αιιά ην παηδί
πηνζεηεί νξηζκέλεο θνξέο θαη θαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ηα αξλεηηθά
πξόηππα θαη ηα ζεάκαηα πνπ εηζπξάηηεη. Αξθεηέο θνξέο όκσο «ηξνπνπνηεί» θαη
«νηθεηνπνηεί» ην πεξηβάιινλ ηνπ εθθξάδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηόηεηα.
Ο ζεκεξηλόο ζρνιηθόο αύιεηνο ρώξνο θαιύπηεηαη πεξηζζόηεξν κε ηζηκέλην θαη
κπεηόλ θαη ειάρηζηα κε θπζηθά ζηνηρεία. Τν αλαρξνληζηηθό κνληέιν ηνπ ειιεληθνύ
ζρνιείνπ ηνπνζεηεί ηνλ καζεηή ζηα ζηεγαλά όξηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Δελ
ελδηαθέξεηαη λα εληάμεη ηελ θύζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα δηακνξθώζεη
κηα πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πνπ λα απνβιέπεη ζην ζεβαζκό ηνπ γηα ηελ θύζε.
Πεξηζσξηνπνηεί ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη απνδπλακώλεη ηνλ ελεξγεηηθό ξόιν ηνπ
καζεηή ζηε κάζεζε. Δελ θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ θαη
ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ θύζε. Τα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κηα
πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο θαη βειηίσζεο απηνύ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ρώξνπ έηζη ώζηε
ε θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα απνηειέζεη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα γηα ηνλ
καζεηή. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλεηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθνί θνξείο, αλώηαηα
εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη θηλήκαηα, όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ζρνιεία ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα αληίζηνηρα Υπνπξγεία Παηδείαο επηρεηξνύλ
λα κεηακνξθώζνπλ ηνλ ερζξηθό ζρνιηθό ρώξν ζ’ έλα λέν εθπαηδεπηηθό
πεξηβαιινληηθό εξγαιείν απνδίδνληαο έλα λέν ξόιν αγσγήο ζ’ απηό (Τακνπηζέιε
2009).
Όκσο, ζηελ Ειιάδα δελ παξαηεξνύληαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ ζρνιηθέο απιέο,
αθνύ παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ε
εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν είλαη αθόκε πξνζθνιιεκέλε ζην παιηό παξαδνζηαθό
δαζθαινθεληξηθό κνληέιν πνπ δελ δηεπθνιύλεη ηελ απειεπζέξσζε δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο από ηνλ νξηνζεηεκέλν ρώξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Έηζη ε ζρνιηθή απιή δελ
δεκηνπξγεί δπλαηόηεηεο γηα κηα πεξηβαιινληηθή θαη δεκηνπξγηθή αθύπληζε, κε
εξεζίζκαηα θαη βηώκαηα ζε θπζηθό πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα κηαο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Οη ελέξγεηεο γηα βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ απιώλ είλαη
αλύπαξθηεο αθνύ θακηά νξγαλσκέλε θίλεζε θαη πξσηνβνπιία ππεύζπλσλ θνξέσλ
δελ αλαπηύζζεη νπζηαζηηθή δξάζε.
Ο ρώξνο ηεο ζρνιηθήο απιήο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηηο πόιεηο κε πιεζπζκό πάλσ από 20.000 θαηνίθνπο 3
ηεηξαγσληθά κέηξα αλά καζεηή θαη 4,5 ηεηξαγσληθά κέηξα ζε πιεζπζκό κηθξόηεξν
ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Η ζεκεξηλή ζρνιηθή απιή πξνβάιιεη ηελ ίδηα απνγνεηεπηηθή
εηθόλα πνπ είρε πξηλ από πνιιά ρξόληα ηόζν ζε επίπεδν δηαξξύζκηζεο όζν θαη ζε
επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο. Επηπιένλ ν ρώξνο πνπ δηαηίζεηαη γηα απηή είλαη 55% έσο θαη
70% ιηγόηεξνο (Τακνπηζέιε 2009). Η ηππηθή ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο απιήο
πεξηιακβάλεη ηηο απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην δηάιεηκκα,
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ην νξγαλσκέλν παηρλίδη, ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ καζεηώλ γηα πξνζεπρή, νκηιίεο θαη
θάζε είδνπο εθδειώζεηο θαζώο θαη ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σπλήζσο
εληνπίδνληαη ζην ρώξν απηό ππόζηεγα θαη πεξηνξηζκέλε βιάζηεζε πνπ δελ
εμππεξεηεί θακηά εθπαηδεπηηθή δπλαηόηεηα.
Οη πεξηζζόηεξεο ζρνιηθέο απιέο είλαη αξθεηά ππνβαζκηζκέλεο ηόζν εμαηηίαο ηεο
πεξηνξηζκέλεο βιάζηεζεο όζν θαη ηεο απνπζίαο πιηθώλ εμνπιηζκώλ θαη απηό
δεκηνπξγεί έλα ζηείξν αηζζεηεξηαθό εξέζηζκα αθνύ δελ δηακνξθώλεη έλα
παηδαγσγηθά ζρνιηθό ππαίζξην ρώξν. Αλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ
θηηξηνδπλακηθνύ θαλνληζκνύ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) επηηξέπεηαη ε δπλαηόηεηα
δεληξνθύηεπζεο ζηα 2/3 ηνπ αθάιππηνπ ρώξνπ, εληνύηνηο, ην θνκκάηη ηεο πξάζηλεο
δώλεο είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλν θαη έρεη κόλν δηαθνζκεηηθό θαη όρη επηθνηλσληαθό
ξόιν αθνύ απαγνξεύεη ηελ δπλαηόηεηα επαθή κε ηα παηδηά. Τν επηθξαηέζηεξν ζρήκα
ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο κηαο ζρνιηθήο απιήο είλαη ην νξζνγώλην θαη ην
ηεηξάγσλν ρσξίο λα εληνπίδνληαη πνιιά γεσκεηξηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην
ρώξν, πνπ λα δεκηνπξγνύλ πνιπδξαζηηθέο δπλαηόηεηεο ζην πεξηβάιινλ. Τν θπξίαξρν
ρξώκα επίζηξσζεο ηεο απιήο είλαη ην γθξίδν ηεο αζθάιηνπ θαη είλαη ζπλήζσο εληαίνο
νπηηθά θαη ιεηηνπξγηθά. Γίλεηαη αηζζεηή ε απνπζία ρώξσλ κε ελαιιαγέο ζην ζρήκα,
ζην ρξώκα, ζην κέγεζνο θαη ζην είδνο ηεο πεξίθξαμεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
επθαηξία δηαθνξεηηθώλ ρξήζεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ ζην ρώξν. Όζνλ αθνξά ηε
ιεηηνπξγία ηνπο νη ζρνιηθέο απιέο ηείλνπλ λα είλαη απζηεξά νξηνζεηεκέλεο θαη
ηππνπνηεκέλεο. Η ζπλνιηθή νξγάλσζε ησλ ρώξσλ εληζρύεη ζπλήζσο ηηο θηλεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ όκσο είλαη άλαξρεο ζην ρώξν αθνύ έλα ζπλερόκελν ηξέμηκν
επηθέξεη ζπρλά επαλαιακβαλόκελεο ζπγθξνύζεηο. Η αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα ζρνιηθή απιή κε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ρώξνπ, θησρά
αληηιεπηηθά εξεζίζκαηα θαη ηππνπνηεκέλε ιεηηνπξγία δελ δεκηνπξγεί πξνϋπνζέζεηο
επαθήο κε ηε θύζε θαη ππνβαζκίδεη νπνηαδήπνηε επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία
κάζεζεο.
Σθνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη επηζπκηώλ ησλ
καζεηώλ ζηηο ηάμεηο Ε΄ θαη ΣΤ΄ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε ζρνιηθή απιή.
Από ηελ έξεπλα είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςνπλ βαζηθνί άμνλεο δηακόξθσζεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο, σο απνηειεζκαηηθνύ ηξόπνπ ηεο
επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ.
Μεζνδνινγία
Τα ζηνηρεία πνπ αλαιύνληαη ζηελ εξγαζία απηή ζπγθεληξώζεθαλ κε ηε ρξήζε
θαηάιιεινπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα ηελ ζύληαμή ηνπ ιήθζεθε ππόςε ε
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Heinrichs & Kierman 1994, Δεξκεηδόγινπ 2009). Τν
εξσηεκαηνιόγην ειέγρζεθε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη εγθξίζεθε από ην
ειιεληθό Υπνπξγείν Παηδείαο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ θαιύηεξε
εξκελεία ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, απνθαζίζηεθε ε έξεπλα απηή λα απεπζύλεηαη
ζε καζεηέο ηεο Ε΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο ησλ Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ ηνπ επηιεγέληνο δείγκαηνο
Σρνιηθώλ Μνλάδσλ. Επηζεκαίλεηαη όηη, ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ηνπ εξσηώκελνπ
καζεηή. Τν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην απνηεινύληαλ από 32 κεηαβιεηέο, ηα
ζέκαηα ησλ νπνίσλ επερείξεζαλ λα απνηππώζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απόςεηο ησλ
καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή απιή (ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη
έλα κέξνο κηαο επξύηεξεο έξεπλαο).

321

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2011. Γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, σο πεξηνρή έξεπλαο νξίζηεθαλ ηα γεσγξαθηθά όξηα ηεο
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ελώ ε δεηγκαηνιεςία
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ζηα πέληε Γξαθεία
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο
πξνζδηνξίζηεθε ζε 319 εξσηεκαηνιόγηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηζάξηζκνπο καζεηέο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε
ζηα 15-20 ιεπηά γηα θάζε ζρνιηθή ηάμε, ελώ ην ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα ηεο
έξεπλαο (ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα), δηήξθεζε δύν κήλεο. Η
ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα
ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο.
Απνηειέζκαηα
Τα απνηειέζκαηα ζηελ παξνύζα έξεπλα εζηηάδνληαη ζε κηα ζεηξά από ζέκαηα πνπ
κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζην ζρεκαηηζκό κηαο νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ζρεηηθά θπξίσο
κε ηηο επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, γηα ηελ ζρνιηθή ηνπο απιή. Σηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πνπ δόζεθαλ βάζεη ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Από ηνπο 319 καζεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ην 46,7%
ήηαλ αγόξηα θαη ην 53,3% θνξίηζηα, ην 52,5% ήηαλ από ηελ Ε΄ ηάμε θαη ππόινηπν
47,5% από ηελ ΣΤ΄ ηάμε. Από ηνλ Πίλαθα 1 παξαηεξείηαη όηη ζην 61,1% ησλ
καζεηώλ αξέζεη «ιίγν» ε παξνύζα δηακόξθσζε ηεο ζρνιηθήο απιήο, ελώ ζην 17%
δελ αξέζεη θαζόινπ. Οη καζεηέο ινηπόλ δηακνξθώλνπλ ζε πνζνζηό 79% αξλεηηθή
εληύπσζε γηα ηελ πθηζηάκελε δηακόξθσζε ηεο ζρνιηθήο απιήο.
Πίλαθαο 1. Εξώηεζε: «Σαο αξέζεη έηζη όπσο είλαη δηακνξθσκέλε ε ζρνιηθή ζαο
απιή;»
Απόψεηο καζεηώλ
Πνιύ
Λίγν
Καζόινπ
Σύλνιν

Αξηζκόο
67
195
57
319

Πνζνζηό (%)
21,0
61,1
17,9
100,0

Πίλαθαο 2. Εξώηεζε: «Πώο αηζζάλεζηε ζηε δηθή ζαο ζρνιηθή απιή;»
Απόψεηο καζεηώλ
Δελ αηζζάλνκαη θαζόινπ θαιά
Αηζζάλνκαη πνιύ θαιά
Αδηάθνξα
Σύλνιν

Αξηζκόο
52
144
123
319

Πνζνζηό (%)
16,3
45,2
38,5
100,0

Ελώ όζνλ αθνξά πσο αηζζάλνληαη νη καζεηέο ζηε ζρνιηθή απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
από ηνλ Πίλαθα 2 πξνθύπηεη όηη ην 16,3% ησλ καζεηώλ δελ αηζζάλεηαη θαζόινπ
θαιά κε ηε ζρνιηθή απιή, ην 45,2% αηζζάλεηαη πνιύ θαιά, ελώ ην 38,5% είλαη
αδηάθνξνη. Δηαθαίλεηαη ινηπόλ κία αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ ζε πνζνζηό 54,8%.
Όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζρνιηθή απιή,
από ηνλ Πίλαθα 3 πξνθύπηεη όηη, κόλν ην 24,1% ησλ καζεηώλ, πινπνηεί πνιιέο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε ζρνιηθή απιή, ελώ έλα πνιύ πςειό πνζνζηό
322

καζεηώλ (78,1%) εθθξάδεη ζεηηθή άπνςε γηα ηε ζρνιηθή απιή σο ππαίζξηαο
αίζνπζαο πξνζδίδνληαο κία άιιε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο (Πίλαθαο, 4).
Πίλαθαο 3. Εξώηεζε: «Πξαγκαηνπνηείηε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε ζρνιηθή
απιή;»
Απόψεηο καζεηώλ
Πνιιέο
Λίγεο
Καζόινπ
Σύλνιν

Αξηζκόο
77
182
60
319

Πνζνζηό (%)
24,1
57,1
18.8
100,0

Πίλαθαο 4. Εξώηεζε: «Θα ζέιαηε λα θάλεηε κάζεκα ζε κηα ζρνιηθή απιή, πνπ ζα
ιεηηνπξγνύζε σο ππαίζξηα ηάμε;»
Απόψεηο καζεηώλ
Ναη
Όρη
Σύλνιν

Αξηζκόο
249
70
319

Πνζνζηό (%)
78,1
21,9
100,0

Πίλαθαο 5. Εξώηεζε: «Τη ζαο αξέζεη πεξηζζόηεξν λα θάλεηε ζηελ απιή ζαο;»
Απόψεηο καζεηώλ
Να παίδεηε
Να παξαηεξείηε
Να ραιαξώλεηε
Να δεκηνπξγείηε
Όια ηα παξαπάλσ
Τίπνηα από ηα παξαπάλσ
Σύλνιν

Αξηζκόο
172
13
44
2
84
4
319

Πνζνζηό (%)
53,9
4,1
13,8
0,6
26,3
1,3
100,0

Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 5 έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (53,9%) ησλ καζεηώλ
επηζπκεί λα παίδεη ζηε ζρνιηθή απιή. Επίζεο, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 4,7%
παξαηεξεί θαη ζέιεη λα δεκηνπξγεί ζηε ζρνιηθή απιή.
Σεκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ (13,8%), εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε ζρνιηθή απιή
απνηειεί ρώξν ραιάξσζεο θαη εξεκίαο. Ελώ ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ παηρληδηνύ πνπ
επηζπκνύλ λα παίδνπλ ην 61,1% ησλ καζεηώλ πξνηηκά ην θηλεηηθό παηρλίδη
(ζθαξθάισκα, ηξέμηκν, αζιήκαηα, θ.ά.), ην 25,4% ελδηαθέξεηαη γηα θνηλσληθή
ζπλαλαζηξνθή, ην 4,7% επηζπκεί ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εμεξεύλεζε, ην 0,9% ηηο
θαηαζθεπέο, ελώ ην 7,8% θάηη άιιν (Πίλαθαο, 6).
Σηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε επηζπκία ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ ζέινπλ
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε ζρνιηθήο ηνπο απιή. Από ηνλ Πίλαθα 7 πξνθύπηεη όηη νη
καζεηέο επηζπκνύλ ζε κεγάιν πνζνζηό (79%) ηελ θάιπςε ηεο ζρνιηθήο απιήο από
θπζηθά ζηνηρεία θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θάιπςεο ηεο κε ηζηκέλην. Σηηο πεξηπηώζεηο
πνπ πξνηείλεηαη ε ελαιιαγή ηζηκέληνπ κε θπζηθά ζηνηρεία, ε άπνςε πηνζεηείηαη από
ην 82,1% ησλ καζεηώλ.
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Σρεηηθά κε ηελ ύπαξμε θπηώλ (Πίλαθαο 8), ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (77,4%)
επηζπκνύλ λα δηαζέηεη ε ζρνιηθή απιή ηνπο πνιιά θπηά. Από ην ζύλνιν ηνπ
δείγκαηνο, κόλν ην 1,6% ησλ καζεηώλ δελ ζέιεη θαζόινπ θπηά.
Πίλαθαο 6. Εξώηεζε: «Τη είδνο παηρληδηνύ πξνηηκάηε πεξηζζόηεξν;»
Απόψεηο καζεηώλ
Κηλεηηθό (ζθαξθάισκα, ηξέμηκν, αζιήκαηα, θ.ά.)
Κνηλσληθό (ζπλαλαζηξνθή κε άιια παηδηά)
Γλσζηηθό (αλαθάιπςε θαη εμεξεύλεζε)
Καηαζθεπέο
Άιιν
Σύλνιν

Αξηζκόο Πνζνζηό (%)
195
61,1
81
25,4
15
4,7
3
0,9
25
7,8
319
100,0

Πίλαθαο 7. Εξώηεζε: «Επηζπκείο ε απιή ζνπ λα θαιύπηεηαη πεξηζζόηεξν από:»
Απόψεηο καζεηώλ

Αξηζκόο

Πνζνζηό (%)

πνιύ
ιίγν
θαζόινπ
κε θπζηθά ζηνηρεία

35
125
159

11,0
39,2
49,8

πνιύ
ιίγν
θαζόινπ
κε ελαιιαγή ηζηκέληνπ κε θπζηθά ζηνηρεία
πνιύ
ιίγν
θαζόινπ
Σύλνιν

252
58
9

79,0
18,2
2,8

114
148
57
319

35,7
46,4
17,9
100,0

κε ηζηκέλην:

Πίλαθαο 8. Εξώηεζε: «Θέιεηο ε ζρνιηθή απιή λα δηαζέηεη:»
Απόψεηο καζεηώλ
Πνιιά θπηά
Λίγα θπηά
Καζόινπ θπηά
Σύλνιν

Αξηζκόο
247
67
5
319

Πνζνζηό (%)
77,4
21,0
1,6
100,0

Όζνλ αθνξά ηελ δηεξεύλεζε ηεο επηζπκίαο ησλ καζεηώλ λα αζρνιεζνύλ ζην ζρνιηθό
θήπν κε ηελ θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ, ινπινπδηώλ νπσξνθόξσλ, ε πιεηνςεθία
(62,7%) επηζπκεί λα αζρνιεζεί ελεξγά κε ηελ θαιιηέξγεηα ινπινπδηώλ ελώ ην 16,6%
κε ηελ θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ θαη ην 19,7% κε ηε θξνληίδα νπσξνθόξσλ δέληξσλ
(Πίλαθαο 9). Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ύπαξμεο ζεξκνθεπίνπ ζην ζρνιείν, νη καζεηέο
επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ, κε ηε θξνληίδα ησλ θπηώλ (47,6%), ηε κειέηε ησλ
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εληόκσλ 19,7% θαη ηα δύν 21,9%, ελώ κόιηο ην 10,7% δελ ελδηαθέξεηαη γηα θακία
από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο (Πίλαθαο 10).
Τέινο, ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν κε
ηελ αλαθύθισζε, αθνύ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε εηδηθώλ θάδσλ αλαθύθισζεο
(Πίλαθαο 11) θαη επηπιένλ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (53,6%) επηζπκνύλ ηελ
ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ καζεκάησλ ζην ζρνιηθό πξόγξακκα
ζπνπδώλ (Πίλαθαο 12).
Πίλαθαο 9. Εξώηεζε: «Θέιεηο λα αζρνιεζείο ζην ζρνιηθό θήπν κε ηε θαιιηέξγεηα:»
Απόψεηο καζεηώλ
Λαραληθώλ
Λνπινπδηώλ
Οπσξνθόξσλ δέλδξσλ
Τίπνηε
Σύλνιν

Αξηζκόο
53
200
63
3
319

Πνζνζηό (%)
16,6
62,7
19,7
0,9
100,0

Πίλαθαο 10. Εξώηεζε: «Αλ ππάξρεη ζεξκνθήπην, ζα ζέιεηο λα αζρνιεζείο:»
Απόψεηο καζεηώλ
Με ηελ θξνληίδα ησλ θπηώλ
κε ηελ κειέηε ησλ εληόκσλ
θαη ηα δύν
δελ κε ελδηαθέξεη ηίπνηε από απηά
Σύλνιν

Αξηζκόο
152
63
70
34
319

Πνζνζηό (%)
47,6
19,7
21,9
10,7
100,0

Πίλαθαο 11. Εξώηεζε: «Θεσξείο απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε θάδσλ αλαθύθισζεο;»
Απόψεηο καζεηώλ
Ναη
Όρη
Σύλνιν

Αξηζκόο
308
11
319

Πνζνζηό (%)
96,6
3,4
100,0

Πίλαθαο 12. Εξώηεζε: «Θα ήζειεο λα ππάξρνπλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ
πεξηζζόηεξα καζήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ;»
Απόψεηο καζεηώλ
Πνιύ
Λίγν
Καζόινπ
Σύλνιν

Αξηζκόο
171
100
48
319

Πνζνζηό (%)
53,6
31,3
15,0
100,0

πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Ο ζρνιηθόο αύιεηνο ρώξνο απνηειεί ζεκαληηθό πεδίν δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παηδηνύ,
πεδίν έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θόζκνπ θαη πεδίν επηθνηλσλίαο ηνπ εμσηεξηθνύ
ηνπ θόζκνπ. Οη ζρνιηθέο απιέο ζην ζύλνιν ηνπο είλαη αξθεηά ππνβαζκηζκέλεο αθνύ
ε απνπζία πιηθώλ εμνπιηζκώλ θαη ε πεξηνξηζκέλε βιάζηεζε δελ πξνζθέξεη πινύζηα
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αληηιεπηηθά εξεζίζκαηα, δελ θαιιηεξγεί κηα πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη νύηε
ελζαξξύλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε κάζεζε ελώ αλαηξέπεη ηελ
αλάπηπμε κηαο παηδαγσγηθά πινύζηαο ζε θπζηθά ζηνηρεία δηαδηθαζίαο. Τόζν ν
παηδαγσγηθόο όζν θαη ν πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο ηεο ζρνιηθήο απιήο κε θπζηθά
ζηνηρεία ζα απνηειέζεη έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηνλ καζεηή θαη ζα ζπκβάιεη
ζε κηα επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ ζα πξνδηαζέηεη αγάπε θαη ζεβαζκό
γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, από ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηάζεσλ θαη επηζπκηώλ ησλ
καζεηώλ πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κηα αξλεηηθή αίζζεζε ηε ζρνιηθήο ηνπο απιήο ελώ
ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ αξέζεη ιίγν ε παξνύζα δηακόξθσζε ηεο. Έλα πνιύ
πςειό πνζνζηό καζεηώλ εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη ε ζρνιηθή απιή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ρώξνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Αθόκα, πξνθύπηεη όηη ε
πιεηνςεθία ηνπο επηζπκεί λα παίδεη ζ’ απηήλ όπσο επίζεο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό
καζεηώλ εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε όηη ε ζρνιηθή απιή απνηειεί ρώξν ραιάξσζεο θαη
εξεκίαο. Τν ζύλνιν ζρεδόλ ησλ καζεηώλ επηιέγεη ην θηλεηηθό παηρλίδη θαηά ηελ
παξακνλή ηνπ ζηε ζρνιηθή απιή. Εηδηθόηεξα, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ πξνηηκά ην
θηλεηηθό παηρλίδη, ελώ παξαηεξείηαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό πνπ ελδηαθέξεηαη γηα
θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Σύκθσλα κε ηνλ Rohane (1981), ν ζρεδηαζκόο ησλ
ππαίζξησλ ρώξσλ παηρληδηνύ έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά από ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί
ην θπζηθό πεξηβάιινλ πάλσ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παηδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ζεσξεί πνιύ όηη ε ύπαξμε θπζηθώλ ζηνηρείσλ
(δέληξα, ινπινύδηα, γθαδόλ, θ.ιπ.), ζα βνεζνύζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο
γλσξηκίαο ηνπο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σύκθσλα κε ηνλ Hart (1979), ηα πιηθά ηεο
θύζεο βξίζθνληαη ζηελ πξώηε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ παηδηώλ σο βαζηθνί ρώξνη
πξνηίκεζεο ησλ παηδηώλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ην παηδί βηώλεη,
ρξεζηκνπνηεί θαη ζπλδέεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα ην πεξηβάιινλ ηεο
θύζεο. Πξνθύπηεη αθόκα όηη, νη καζεηέο επηζπκνύλ ζε κεγάιν πνζνζηό ηελ θάιπςε
ηεο ζρνιηθήο απιήο, από θπζηθά ζηνηρεία θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ηζηκέληνπ. Ο
Moore (1995) ζπκπεξαίλεη, όηη ε ελαζρόιεζε θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνύ κε ηε
βιάζηεζε θαη ηα θαηλόκελα ηεο θύζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην παηδί εηδηθέο
γλώζεηο θαη λα επηδξάζεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ. Οη θπζηθνί ρώξνη πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από πνιππινθόηεηα θαη πιαζηηθόηεηα σο πξνο ηα πιηθά θπζηθά
ηνπο ζηνηρεία παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξαγκάησζεο παηρληδηώλ κε ξόινπο, κε
θαηαζθεπέο, παηρλίδηα πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηελ εθεπξεηηθόηεηα
θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνηείλεηαη ε ελαιιαγή
ηζηκέληνπ κε θπζηθά ζηνηρεία, ε άπνςε απηή πηνζεηείηαη από ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ
καζεηώλ. Εμάιινπ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ επηζπκεί λα δηαζέηεη ε ζρνιηθή απιή
ηνπο πνιιά θπηά (θαη γηα δηαθόζκεζε). Η ζηάζε απηή ησλ παηδηώλ σο πξνο ην
πεξηβάιινλ ηεο θύζεο ζπλδέεηαη κε ηηο ελεξγεηηθέο εκπεηξίεο από ηε βιάζηεζε, ηόζν
θαηά ηελ πξνζρνιηθή όζν θαη ηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία. Απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε θύζε θαη ζηε δηακόξθσζε «πεξηβαιινληηθνύ
ήζνπο» (Moore 1995). Αλαγλσξίδεηαη έηζη ε αλάγθε αξκνληθήο ζπλύπαξμεο κε ην
θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ην ζεβαζκό ζηελ ειεπζεξία ύπαξμεο θάζε κνξθή δσήο ζηνλ
πιαλήηε. Τέινο, ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο είλαη
επαηζζεηνπνηεκέλν κε ηελ αλαθύθισζε, αθνύ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε
εηδηθώλ θάδσλ αλαθύθισζεο, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πινπνίεζε δηαιέμεσλ ζην
ζρνιείν κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη επηζπκνύλ ηελ ύπαξμε ζην ζρνιηθό
πξόγξακκα ζπνπδώλ πεξηζζόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ καζεκάησλ.
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΜΜΤΡΑ ΜΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΠ)
Ιυάννερ Ν. Υαηδόποςλορ

Πεπίλετε
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ όπσο είλαη νη πιεκκύξεο,
βαζίδεηαη ζηε ζσζηή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αιιαγώλ πνπ ιακβάλνπλ
ρώξα ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο κηαο πεξηνρήο. Πξαθηηθά απνηειέζκαηα από ηελ
πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη. Γηα ην ζθνπό απηό
ρξεζηκνπνηνύληαη ηξεηο επνρηθέο δνξπθνξηθέο εηθόλεο ηνπ LandSat TM 1987, 1997,
θαη 2000 αληίζηνηρα. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν εθηίκεζεο ηεο
επηθηλδπλόηεηαο ηεο πιεκκύξαο βαζηζκέλν ζηελ άιγεβξα ραξηώλ ηνπ ΓΠ.
Λέξειρ κλειδιά: Πιεκκύξεο, ΓΠ, Σειεπηζθόπεζε, CN, Τδξνινγία, DSS
Πεπιγπαθή ηερ πεπιοσήρ μελέηερ και παπαγόνηυν πος επεπεάδοςν ηιρ πλεμμύπερ
Οη πιεκκύξεο πνπ ιαβαίλνπλ ρώξα ζε κηα πεξηνρή επεξεάδνληαη από πνιινύο
παξάγνληεο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνύλ νη παξάγνληεο απηνί ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή όπσο είλαη ε Κνξηλζία. Ο βαζηθόηεξνο παξάγνληαο είλαη ε
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ε νπνία θαίλεηαη ζην ρήκα 1. ην ρήκα απηό θαίλνληαη
νη ηέζζεξεηο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηα αληίζηνηρα πνηάκηα Ξεξηάο, Ραρηάλεο,
Εαπάληεο θαη Αζσπόο πνπ ηηο δηακνξθώλνπλ. Παξαηεξεί θαλείο όηη ηα πνηάκηα
μεθηλνύλ από ην Νόηην κέξνο πνπ είλαη κηα νξεηλή πεξηνρή γύξσ ζηα 1000 κέηξα
πςόκεηξν θαη θαηαιήγνπλ Βόξεηα ζηνλ Κνξηλζηαθό Κόιπν ζηε ζάιαζζα.
Ο επόκελνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο πιεκκύξεο είλαη ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο ε
νπνία επεξεάδεη ηε ζπγθξάηεζε θαη δηήζεζε ηνπ λεξνύ θαηά ηε βξνρόπησζε.
Έδαθνο ή έληνλε βιάζηεζε ζπγθξαηεί αξθεηή πνζόηεηα ύδαηνο από ηε βξνρόπησζε
ελώ ην γπκλό έδαθνο ζπγθξαηεί ειάρηζηε πνζόηεηα κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνύληαη πιεκκύξεο ζηα πεδηλά θνληά ζηε ζάιαζζα πνπ ππάξρνπλ νηθηζκνί.
ην ρήκα 2 θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο εδαθνθάιπςεο ζε ηξεηο επνρηθέο δνξπθνξηθέο
εηθόλεο ηνπ δνξπθόξνπ LandSat TM 1987, 1991, θαη 2000 αληίζηνηρα. Τπάξρνπλ
πέληε θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο σο εμήο: Γπκλό έδαθνο, Οηθηζκνί, Γάζνο,
Καιιηέξγεηεο, Διηέο-Θάκλνη.
Παξαηεξεί θαλείο όηη ππάξρεη νηθηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ παξάθηηα δώλε, ε λέα
εζληθή νδόο πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα ηνπ 2000, θαη θάπσο απμεκέλε πεξηνρή γπκλνύ
εδάθνπο θαη γεσξγηθώλ θαιιηεξγεηώλ ζε βάξνο ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ. Τπόςε όηη
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ έρεη γίλεη ζπγθνκηδή θαίλνληαη ζαλ γπκλό έδαθνο.
Δπίζεο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θηελνηξνθία ππόθεηληαη ζε ππξθαγηά γηα λα θπηξώζεη
ρνξηάξη γηα ηε βνζθή θαη επίζεο παξνπζηάδνληαη ζαλ γπκλό έδαθνο.
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ρήκα 1. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη νη ιεθάλεο απνξξνήο κε ηα αληίζηνηρα
πνηάκηα όπσο απηά ησλ Ξεξηά, Ραρηάλε, Εαπάληε θαη Αζσπνύ. Ο Υάξηεο
απηόο εθπνλήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύζηεκα ΓΠ ArcGis
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ρήκα 2. Ζ εμέιημε ηεο θάιπςεο γεο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο (επνρηθέο)
1987, 1991 θαη 2000 ζε θαηεγνξίεο: Γπκλό έδαθνο, Οηθηζκνύο, Γάζνο,
Καιιηέξγεηεο, Διηέο-Θάκλνη
Ο επόκελνο παξάγνληαο είλαη ε βξνρόπησζε ε νπνία θαζνξίδεη ηελ πνζόηεηα ύδαηνο
πνπ πέθηεη ζην έδαθνο θαη αλάινγα κε ηελ έληαζε (πνζόηεηα ύδαηνο αλά κνλάδα
ρξόλνπ) δεκηνπξγεί ηηο πιεκκύξεο. ην ρήκα 3, βιέπεη θαλείο όηη ππάξρεη
πεξηζζόηεξε βξνρόπησζε ζηα νξεηλά θαη Γπηηθά από όηη ζηα πεδηλά θαη Αλαηνιηθά
(ην όλνκα Ξεξηάο είλαη απνθαιππηηθό).
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ρήκα 3. Ζ πνζόηεηα ηεο βξνρόπησζεο όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε 10 ζηαζκνύο
κέηξεζεο

ρήκα 4. Σέζζεξηο θαηεγνξίεο απνξξνήο εδαθώλ: Α-ρακειή, Β-Ληγνζηή, C-Μέηξηα,
D-Τςειή
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Δπόκελνο παξάγνληαο είλαη ν ηύπνο ηνπ εδάθνπο ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ ηαρύηεηα
δηήζεζεο ζην έδαθνο ηνπ ύδαηνο. ην ρήκα 4 ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο
εδαθώλ αλάινγα κε ηελ απνξξνή όπσο: Α-ρακειή, Β-Ληγνζηή, C-Μέηξηα, D-Τςειή.
ςνδςαζμόρ παπαγόνηυν και εκηίμεζε ηερ επικινδςνόηεηαρ ηερ πλεμμύπαρ
Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαγόλησλ ζε δηάγξακκα ξνήο ώζηε λα απνηειέζνπλ έλα
κνληέιν εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πιεκκύξαο θαη λα κπνξεί ην κνληέιν
απηό λα πινπνηεζεί άκεζα ζε έλα ΓΠ δίλεηαη ζην ρήκα 5.

ρήκα 5. Μνληέιν εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πιεκκύξαο βαζηζκέλν ζηελ
άιγεβξα ραξηώλ ηνπ ΓΠ
Ο ζπλδπαζκόο ηνπ ηύπνπ ησλ εδαθώλ κε ηελ θάιπςε γεο δίλεη ηνλ αξηζκό θακπύιεο
ή ζπληειεζηή απνξξνήο CN ν νπνίνο όηαλ είλαη κεγάινο ππάξρεη κεγάιε απνξξνή
όπσο ζπκβαίλεη ζην γπκλό έδαθνο θαη ζηνπο νηθηζκνύο, όηαλ είλαη κηθξόο ππάξρεη
κηθξή απνξξνή όπσο είλαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο.
Ο ζπληειεζηήο απνξξνήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνζόηεηα βξνρόπησζεο δίλεη ηε
δηαζέζηκε πνζόηεηα ύδαηνο γηα απνξξνή. Ζ απνξξνή όκσο εμαξηάηαη θαη από ηε
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζεθε έλα ςεθηαθό
πςνκεηξηθό κνληέιν (DEM) ην νπνίν κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ΓΠ
δηνξζώζεθε ώζηε λα κελ έρεη ιαθθνύβεο θαη κε ην ινγηζκηθό ArcHydro δεκηνύξγεζε
ηελ θαηεύζπλζε ξνήο. Ο ζπλδπαζκόο ηεο θαηεύζπλζεο ξνήο θαη ηεο δηαζέζηκεο
πνζόηεηαο ύδαηνο γηα απνξξνή, δίλεη ηε ζπζζσξεπκέλε πνζόηεηα ύδαηνο ζε θάζε
ζεκείν ηεο πεξηνρήο ην νπνίν είλαη θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα.
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Ζ ζπζζσξεπκέλε πνζόηεηα ύδαηνο δίλεηαη ζην ρήκα 6 ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
αληίζηνηρεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο κε δηαθνξεηηθή θάιπςε γεο θαη εθθξάδεη ην κέγεζνο
ηνπ θηλδύλνπ πιεκκύξαο ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο. Από ην ρήκα 6 ζπκπεξαίλεη
θαλείο ηελ απμεκέλε επηθηλδπλόηεηα ζε πιεκκύξεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη νηθηζκνί
θνληά ζηελ παξαιία. Ζ επνρηθή αλάιπζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πιεκκύξαο δίλεηαη
ζηνλ Πίλαθα 1. ηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη ε ζηαζεξή αύμεζε ζε κέγεζνο ηεο πνιύ
πςειήο επηθηλδπλόηεηαο από 8.38% ην 1987 ζε 9.43% ην 1991 θαη ζε 11.32% ην
2000. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο θνξείο νη νπνίνη
παίξλνπλ απνθάζεηο ώζηε λα πάξνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα πεξηνξηζζεί ή λα
ζηαζεξνπνηεζεί ην θαηλόκελν απηό.
Πίλαθαο 1. Δπνρηθή αλάιπζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πιεκκύξαο ζε πνζνζηά % ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο
Δπικινδςνόηεηα
για πλεμμύπα

Υπήζειρ
γερ 1987

Υπήζειρ
γερ 1991

Υπήζειρ
γερ 2000

Πνιύ Τςειή

8.38

9.43

11.32

Τςειή

7.32

12.66

6.12

Μέηξηα

32.83

28.67

31.55

Υακειή

35.40

33.49

32.21

Πνιύ Υακειή

16.08

15.75

18.80
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ρήκα 6. Με θόθθηλν ρξώκα θαίλνληαη νη πεξηνρέο κε κεγάιε πνζόηεηα ύδαηνο γηα
απνξξνή ελώ κε πξάζηλν ρξώκα δίλνληαη νη πεξηνρέο κε κηθξή απνξξνή
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ύζηεμα λήτερ αποθάζευν – DSS (Decision Support System)
Γεληθά ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηηο
αεηθνξίαο, όπνπ επηδηώθεηαη ε ύπαξμε ηζνξξνπηώλ αλάκεζα ζηηο νηθνινγηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηώζεο ελόο ζπζηήκαηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ. Σν δηάγξακκα ζην ρήκα 7 δίλεη
κε ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν ηε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ ηνπ DSS ιακβάλνληαο ππόςε
ηηο θπζηθέο θαη αλζξώπηλεο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο.

ρήκα 7. ρεκαηηθό δηάγξακκα πζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ – DSS κε ρξήζε
ηερλνινγηώλ Σειεπηζθόπεζεο θαη ΓΠ επηδηώθνληαο ιύζεηο αεηθνξίαο
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Αλαθεξόκελνη ζην ρήκα 7, βιέπνπκε όηη νη αζθνύκελεο πηέζεηο από ηνλ άλζξσπν,
όπσο: επέθηαζε εμνρηθώλ θαηνηθηώλ ζηελ Κνξηλζία, αύμεζε ησλ γεσξγηθώλ
θαιιηεξγεηώλ ζε βάξνο ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ (θνηλσληθή / νηθνλνκηθή δηάζηαζε),
δεκηνπξγεί επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ αλάδεημε ησλ επηπηώζεσλ απηώλ έρεη λα
θάλεη κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο παηδείαο
ώζηε λα είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλν ην θνηλό. Οη επηπηώζεηο ζαλ πεξηβαιινληηθέο
αιιαγέο κπνξεί λα είλαη πνιιέο θαη δηάθνξεο θαη ζην παξάδεηγκα ηεο Κνξηλζίαο
έρνπκε ηηο πιεκκύξεο.
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία έθαλε ρξήζε ηερλνινγηώλ
Σειεπηζθόπεζεο θαη ΓΠ, ώζηε λα παξάγεη κε επηζηεκνληθό ηξόπν ηηο αλαιύζεηο θαη
εθηηκήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. ηηο αλαιύζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αύμεζε ηεο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο, ώζηε νη θνξείο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο λα
πείζνπλ ην θνηλό θαη λα έρνπλ ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πιεκκύξαο. Σέηνηα κέηξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο αλνηθνδόκεζεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη
δηαηήξεζε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ.
ςμπεπάζμαηα
Ζ αλάιπζε πνπ έγηλε έθεξε ζην πξνζθήλην κεξηθέο από ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη
λα ιεθζνύλ ππόςε θαη θάπνηεο από ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ θαηλόκελα θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ όπσο είλαη νη
πιεκκύξεο.
Ζ ρξήζε ηειεπηζθνπηθώλ δεδνκέλσλ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαη
θαηαγξαθήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηδηαίηεξα από
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. ηε ζπλέρεηα ηα ΓΠ αλαιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε
θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη, ηδηαίηεξα απηώλ πνπ έρνπλ
ρσξηθή δηάζηαζε θαη εθηείλνληαη ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ, γηα
λα καο δώζνπλ ρξήζηκα ηειηθά απνηειέζκαηα. Σα ΓΠ παξέρνπλ ζρεδόλ όια ηα
εξγαιεία γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαηλνκέλσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ, όπσο είλαη νη
πιεκκύξεο, θαη καο βνεζνύλ λα πεηύρνπκε επηζηεκνληθή αλάιπζε ηεο παξνύζαο
θαηάζηαζεο θαζώο επίζεο θαη λα θάλνπκε αμηόπηζηεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ.
Ζ όιε δηαδηθαζία παξέρεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο θνξείο πνπ παίξλνπλ
απνθάζεηο, ώζηε λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο.
εμείυζε
Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Netwet 3 Project,
Interreg III B Archimed Programme «New forms of territorial governance for the
promotion of landscape policies in the field of water resources management at water
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Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή: Θεσξία θαη Πξάμε
Τόκνο πξνο Τηκήλ ηνπ Αιθηβηάδε Δεξβηηζηώηε, ζει. 338 - 350

Η ΗΘΙΚΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ
Μαπία Κ. Υωπιανοπούλος

Πεπίληψη
Η εζηθή ηνπ λεξνχ αζρνιείηαη κε απηφ πνπ πνιινί επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνί
ζεσξνχλ σο ην πην ζεκαληηθφ πνιηηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηνπ 21νπ αηψλα,
ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ λεξνχ. Σειεπηαίσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν αλά ηνλ θφζκν
εληείλεηαη ε αλεζπρία γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απμαλφκελε έιιεηςε θαζαξνχ λεξνχ, θαηάζηαζε πνπ
επζχλεηαη γηα ηελ άληζε πξφζβαζε ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Η αληζφηεηα απηή ελίνηε
επηηείλεηαη απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ ζην πιαίζην λενθηιειεχζεξσλ
πνιηηηθψλ. ην δνθίκην απηφ ζα εμεηάζσ νξηζκέλα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ
λεξνχ εζηθά δεηήκαηα πηνζεηψληαο δενληνθξαηηθή νπηηθή. πγθεθξηκέλα ζα
επηρεηξήζσ λα απνδείμσ φηη ε πθηζηάκελε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ έξρεηαη ζε άκεζε
αζπκθσλία θαη ζχγθξνπζε κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη κε
έλλνηεο φπσο ε δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα, ε ειεπζεξία, αμηνπξέπεηα, νη νπνίεο απνηεινχλ
ην έδαθνο ζεκειίσζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πεξαηηέξσ, ζα δηεξεπλήζσ εάλ
ην λεξφ κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν ηδηνθηεζίαο παχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα
ζεσξείηαη θνηλφ αγαζφ θαη ζα θαηαιήμσ ζηε ζέζε φηη ε αληίιεςε ηνπ λεξνχ σο
εκπξάγκαηνπ αγαζνχ θαιθηδεχεη ηελ έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ.
Λέξειρ κλειδιά: Νεξφ, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αληζφηεηα, πνιηηηθή δηαρείξηζε
πδάησλ, αμηνπξέπεηα, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε
Σι είναι η ηθική ηος νεπού
Η χπαξμε ηνπ λεξνχ σο θπζηθνχ ζηνηρείνπ εζεσξείην αλέθαζελ δεδνκέλε γηα ηελ
αλζξσπφηεηα. Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, σζηφζν, ε ξαγδαία
αζηηθνπνίεζε θαη ε αιφγηζηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ έρεη πξνθαιέζεη
έιιεηςε θαζαξνχ λεξνχ, ε νπνία πιένλ απμάλεηαη ζρεδφλ εθζεηηθά (Brown &
Schmidt 2010, 3). Οη επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεηηθφ δηάινγν εθηηκνχλ
φηη έσο ην 2025 πνιιά πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ζα θαηαζηξαθνχλ θαη πεξίπνπ 2
δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ
(Groenfeldt 2013). Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εζηθή ζπδήηεζε έρεη εζηηάζεη
ζηελ εζηθή αμία ηνπ λεξνχ ηελ νπνία εμεηάδεη αθελφο ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο
απνδνηηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο ζηνηρεηψδνπο θνηλσληθήο επεκεξίαο
θαη ηεο εμαζθάιηζεο ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Κάπνηνη ηνλίδνπλ
ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, θαη άιινη
ππνζηεξίδνπλ φηη ην λεξφ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο εκπξάγκαην αγαζφ1. Η εζηθή
ηνπ λεξνχ (Water Ethics) είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε απφπεηξα δηακφξθσζεο ελφο
ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηάιιεινπο γηα
αλζξψπηλε ρξήζε πδάηηλνπο πφξνπο ηνπ πιαλήηε καο (Brown & Schmidt 2010, 4). Η
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δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε εηδηθά ππφ ηηο θξαηνχζεο
ζπλζήθεο ηεο εληεηλφκελεο έιιεηςεο θαζαξνχ λεξνχ, θαη κε δεδνκέλν ην φ,ηη ε
δηαρείξηζή ηνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ δσή θάζε αλζξψπηλνπ φληνο, θάζε έκβηνπ
νξγαληζκνχ. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ αλαπφθεπθηα ζα επεξεάζεη,
επίζεο, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο, αιιά θαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε
θπζηθό θύθιν ηνπ λεξνύ.
Δλψ φιεο νη άιιεο επηζηήκεο πνπ εκπιέθνληαη ζην δήηεκα πξνζπαζνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ αλαδεηψληαο απιψο
ηξφπνπο δηα ησλ νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη θαζαξφ λεξφ ζηνπο αλζξψπνπο, ην έξγν ηεο
εζηθήο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν. Η εζηθή νθείιεη λα
ειέγμεη ηηο αλζξψπηλεο επηινγέο, λα αλαιχζεη ην αλ θαη πφζν ζεκηηφο ή ζεκαληηθφο
είλαη ν εθάζηνηε ζθνπφο, εάλ δηαθπβεχνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εζηθψλ
πξνζψπσλ, λα πξνζδηνξίζεη πνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο επηινγέο, αιιά θαη πνηα απφ
ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζεσξνχληαη εζηθψο απνδεθηά, θαη πνηα φρη. Η
Ηζηθή ηνπ Νεξνχ σο αληηθείκελν εκπίπηεη κελ ζην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο,
σζηφζν ππάξρνπλ αξθεηέο εηδνπνηνί δηαθνξέο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ απφιπηε
έληαμή ηεο ζε απηήλ. πγθεθξηκέλα, παξφηη ε Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή απεηέιεζε ην
έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ηζηθήο ηνπ Νεξνχ, ε Ηζηθή ηνπ Νεξνχ άπηεηαη πνιιψλ
θαη πνηθίισλ άιισλ ηνκέσλ ηαπηφρξνλα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ίζε θαηαλνκή
ηνπ λεξνχ ζε φια ηα έκβηα φληα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
λεξφ, ε ρξήζε, ε δηαρείξηζε θαη ε δηαθχιαμε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε αλζεθηηθóηεηα
ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε δπλαηφηεηα ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ, ε επεμεξγαζία ηνπ,
νη κειέηεο γηα θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, ε άξδεπζε ζηε γεσξγία, ε
δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθψλ ιπκάησλ θ.ιπ. Δπηπιένλ, θαη πεξηζζφηεξε ζεκαληηθή
ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε θαη λα δηαρεηξηδφκαζηε ην λεξφ θαη ηνλ θχθιν ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν, αιιά θαη πψο λα αληηκεησπίδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ
ιεηςπδξία θαη ξχπαλζε. Όια ηα παξαπάλσ είλαη αιιειέλδεηα θαη ζπληείλνπλ ζηνλ
ίδην ζθνπφ: ζηε δηαζθάιηζε επαξθψλ θαζαξψλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ο ζθνπφο απηφο
είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην είδνο καο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ, θαζψο ην λεξφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε φιεο ζρεδφλ ηηο αλζξψπηλεο
ελέξγεηεο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ζξεζθεία θάζε ιανχ, ηα νηθνζπζηήκαηα, ηελ
ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία, ηελ δηαθπβέξλεζε, ηηο αλζξψπηλεο αμίεο. Πέξαλ ηνχηνπ,
αο ζεκεησζεί φηη κηα εζηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο φζνλ αθνξά ζηελ νξζή
θαηαλνκή, πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο, φρη κφλν απφ
ζεσξεηηθή ζθνπηά, αιιά θαη απφ πξαθηηθή, δηφηη νπνηαδήπνηε ιάζνο πνιηηηθή ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηεο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο.
Σν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζην λεξφ θαίλεηαη απηνλφεην θαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζα
κπνξνχζε ίζσο λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα κηαο θαλνληζηηθήο αξρήο γηα ηελ ζπλνιηθή
δηαρείξηζή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Χζηφζν ε έλλνηα ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο νχηε
απφιπηα ζαθήο είλαη, νχηε, άιισζηε, θαηνρπξσκέλε. Διιείςεη απηήο ή θάπνηαο
άιιεο θαλνληζηηθήο αξρήο πξνθχπηνπλ πνηθίια εζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Αο ζεκεησζεί φηη δελ παξαηεξείηαη ζπκθσλία νχηε σο πξνο
ην πνηα ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη θαίξηα δεηήκαηα ζηελ εζηθή ηνπ λεξνχ, θαζψο έσο
ηψξα φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηάινγν εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά εζηθά εξσηήκαηα.
ην δνθίκην απηφ ζα εμεηάζσ νξηζκέλα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ εζηθά
δεηήκαηα πηνζεηψληαο δενληνθξαηηθή νπηηθή. πγθεθξηκέλα ζα πξνζπαζήζσ λα
απνδείμσ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο αλά ηνλ θφζκν θξαηνχζεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ
λεξνχ έξρνληαη ζε επζεία αληίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ
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αλζξψπνπ, αιιά θαη κε έλλνηεο φπσο ε αμηνπξέπεηα, ε δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα θαη ε
ειεπζεξία, έλλνηεο επί ησλ νπνίσλ ζεκειηψλεηαη ε ηδέα ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Πεξαηηέξσ, ζα απνπεηξαζψ λα δηεξεπλήζσ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίνλ ην
λεξφ κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν ηδηνθηεζίαο, παχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα
ζεσξείηαη θνηλφ αγαζφ. Θα θαηαιήμσ ζηε ζέζε φηη, παξφηη ζε ζρέζε κε ηελ
δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαβιέπνληαη ηα φπνηα δηθαηψκαηα
ηδηνθηεζίαο ε εθάζηνηε θαηάζηαζε επηβάιιεη λα πθίζηαληαη, ε αληίιεςε ηνπ λεξνχ
απνθιεηζηηθά σο εκπξάγκαηνπ αγαζνχ θαιθηδεχεη ηελ έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ
αλζξψπνπ.
Σο Νεπό ωρ κοινό αγαθό και ηα Ανθπώπινα Γικαιώμαηα
Παξφηη θαηαβάιιεηαη ελίνηε πξνζπάζεηα λα ππνβαζκηζζεί ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ
πνπ αληηκεησπίδεη πιένλ νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα, ν θφβνο φηη ν πιαλήηεο ζηεξεχεη
απφ θξέζθν, θαζαξφ λεξφ θαηέρεη πηα θπξίαξρε ζέζε ζηελ αηδέληα ησλ πνιηηηθψλ θαη
ησλ επηζηεκφλσλ. Παξφιν πνπ ν πιαλήηεο καο απνθαιείηαη γαιάδηνο, αθνχ πάλσ
απφ ην 90% ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θαιχπηεηαη απφ λεξφ θαη φινη ζεσξνχκε φηη απηφ
είλαη άθζνλν, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ νη ζρεηηθέο
επηζηήκεο θάηη ηέηνην ηειηθψο δελ ηζρχεη. Σν 97,5% ηνπ παγθφζκηνπ λεξνχ είλαη
αικπξφ, δειαδή αθαηάιιειν γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ελψ κφλν ην ππφινηπν 2,5% είλαη
πφζηκν (Shiklomanov 1993). Απφ απηφ, ην 0,75% απνηειεί ηνπο πάγνπο ηεο
Αληαξθηηθήο, ελψ έλα κεγάιν κέξνο θαζαξνχ λεξνχ βξίζθεηαη ζηελ πγξαζία ηνπ
εδάθνπο, ή ζε βαζηά ππφγεηα πδξνθφξα ζηξψκαηα, φπσο ηα ππφγεηα χδαηα, ηα νπνία
φκσο δελ είλαη πάληα πξνζβάζηκα γηα άληιεζε. Σειηθψο, κνλάρα ην <1% ηνπ λεξνχ
ζε φιν ηνλ θφζκν (~0,007% ηνπ ζπλνιηθνχ λεξνχ ζηε γε) είλαη πξνζβάζηκν γηα
άκεζε αλζξψπηλε ρξήζε θαη δηαρείξηζε (Shiklomanov 1993). Απηφ είλαη ην λεξφ πνπ
ππάξρεη ζε ιίκλεο, πνηάκηα, ηακηεπηήξεο θαη ζε ππφγεηεο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ κε ζρεηηθά πξνζηηφ θφζηνο. Σν ειάρηζην απηφ πνζνζηφ θαζαξνχ λεξνχ
αλαλεψλεηαη ηαθηηθά απφ βξνρέο θαη ρηνλνπηψζεηο, θαη κφλνλ απηφ δηαηίζεηαη ζε
κφληκε βάζε γηα φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Shiklomanov 1993). Σν 70%
ηνπ θαζαξνχ λεξνχ παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γεσξγία, ην 20% ζηε
βηνκεραλία θαη ην 10% σο πφζηκν (Gordon 2003, 13-17). Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην
φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ είλαη πιένλ κνιπζκέλν: ζηελ
γεσξγία ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά θαη θπηνθάξκαθα ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή,
ηα νπνία κνιχλνπλ ηηο ππφγεηεο πεγέο, νη εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ κνιχλνπλ ηα
ζχλλεθα, φκσο νη πην θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο κφιπλζεο νθείινληαη ζηε βηνκεραλία
(Oliver 2005).
Πνιινί άλζξσπνη, κέρξη πξνζθάησο θη εγψ, πηζηεχακε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα
αλεζπρνχκε γηα ηα απνζέκαηα θαζαξνχ λεξνχ, αθξηβψο επεηδή αθφκε έρνπκε
πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ. Σν 40% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή
πεξηζζφηεξνη απφ 2,6 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη, σζηφζν, δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε
ζε απηφ θαη, ζπλαθφινπζα, νχηε ζε βαζηθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο (Salaam-Blyther
2012). Η δηαζθάιηζε θαζαξνχ λεξνχ είλαη πξνθαλψο αλαγθαία ηφζν γηα ηελ
αλζξψπηλε, φζν θαη γηα ηελ κε αλζξψπηλε δσή πάλσ ζηνλ πιαλήηε: ήδε ε έιιεηςή
λεξνχ ζε θάπνηεο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο Γεο πξνθαιεί ζηνπο ηνπηθνχο
πιεζπζκνχο αλαξίζκεηα πξνβιήκαηα. Οη κειινληηθέο πξννπηηθέο θαίλνληαη
δπζκελείο: ζην φρη καθξηλφ κέιινλ νη άλζξσπνη ελδέρεηαη λα δηεμάγνπλ πνιέκνπο γηα
ην λεξφ. Οη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
αληηθαηνπηξίδνπλ, ζπλεπψο, επξχηεξεο θαη αθαλζψδεηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο
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αβειηεξίεο θαη ηείλνπλ λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηνπ λεξνχ σο θνηλνχ
αγαζνχ ή σο νηθνλνκηθνχ-εκπνξηθνχ αγαζνχ, άξα θαη αληηθεηκέλνπ ηδηνθηεζίαο.
Σν λεξφ αλακθίβνια απνηειεί παξάγνληα δηαζθάιηζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο,
αθνχ είλαη ε βάζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο.
Παξάιιεια, ε δηαρείξηζή ηνπ ζρεηίδεηαη κε θαζνιηθέο εζηθέο αξρέο, φπσο ε
δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα, ε ειεπζεξία θαη ε αλζξψπηλε επεκεξία. Οη ηειεπηαίεο
ινγίδνληαη σο δηαρξνληθέο θαη πεγάδνπλ απφ ην θπζηθφ δίθαην θαη ηελ αληίιεςε πεξί
θπζηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη αλαπαιινηξίσηα, φπσο είλαη θαλεξφ
ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο Γαιιηθήο θαη Ακεξηθαληθήο Δπαλάζηαζεο, αιιά θαη ζηελ
Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ (Γεληθή
πλέιεπζε, 1948). Η πξφζβαζε ζε θαζαξφ λεξφ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα δεη
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνλ βνεζά λα αλαπηπρζεί ζε
φια ηα επίπεδα. Η αξρή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο δειψλεη φηη φια ηα εζηθά
πξφζσπα είλαη ειεχζεξα θαη άμηα ζεβαζκνχ, θαη πσο ην αλζξψπηλν νλ δελ κπνξεί
παξά λα απνηειεί κφλν ζθνπφ, θαη φρη λα απαμηψλεηαη ζε απιφ κέζν εμππεξέηεζεο
άιισλ ζθνπψλ (Μαλσιεδάθεο & Prittwitz 1997). Η αμηνπξέπεηα θαζ‟ εαπηήλ δελ
απνηειεί αλζξψπηλν δηθαίσκα. Χζηφζν, ζπληζηά ηελ ζεκειηώδε βάζε όισλ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 2009), αθνχ εθιακβάλεηαη σο
πεδίν ζεκειίσζεο άιισλ, εμεηδηθεπκέλσλ εζηθψλ αξρψλ, δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ, ελψ πάληα θαηαηείλεη ζηελ πξνάζπηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ
πεξηθξνχξεζε ηεο κνλαδηθήο εζσηεξηθήο αμίαο ηνπ αηφκνπ. Σν πξννίκην ηεο
Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη ζαθέο:
«…Επεηδή ε αλαγλώξηζε ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ είλαη ζύκθπηε ζε όια ηα
κέιε ηεο αλζξώπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη ησλ ίζσλ θαη
αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο,
ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θόζκν» (United Nations. Universal
Declaration of Human Rights 1948).
ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλαληάκε
ηφζν ηηο δχν απηέο αξρέο, φζν θαη ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο:
«Η Έλσζε, έρνληαο επίγλσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο,
εδξάδεηαη ζηηο αδηαίξεηεο θαη νηθνλνκηθέο αμίεο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ
αλζξώπνπ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο. Εξείδεηαη ζηηο
αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2000, 8),
ελψ ζην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζαθέζηεξα:
«Η αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απαξαβίαζηε. Πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή
θαη λα πξνζηαηεύεηαη» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
2000, 9).
Η αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνλίδεηαη θαη ζην Γηεζλέο
χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα:
«Τα Σπκβαιιόκελα θξάηε ζην παξόλ Σύκθσλν… ιακβάλνληαο ππόςε όηη,
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Φάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, ε αλαγλώξηζε ηεο
εγγελνύο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ όισλ
ησλ κειώλ ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο απνηειεί ηε βάζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
δηθαηνζύλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θόζκν…» (Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν
Πιεξνθφξεζεο Ηλσκέλσλ Δζλψλ 1966).
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Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ην θπζηθφ δίθαην φινη νη άλζξσπνη ζεσξνχληαη
ηζφηηκνη, απιψο θαη κφλνλ ιφγσ ηεο αλζξσπόηεηάο ηνπο (Γξαγψλα 1990, 12). Τπφ
ηελ έλλνηα απηή, φινη νη άλζξσπνη δηαηεξνχλ ίζα δηθαηψκαηα ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο
ρσξίο θαλέλαλ απνθιεηζκφ. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ε επηινγή καο λα ζεσξνχκε ην
λεξφ θνηλφ αγαζφ ζπλεπάγεηαη πσο δελ πξέπεη λα πθίζηαηαη απνιχησο θαλέλαο
θξαγκφο ζηελ πξφζβαζε ζε απηφ θαη ζηελ δηάζεζή ηνπ. Κάηη ηέηνην ζα εξρφηαλ ζε
επζεία ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο φινη νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη, δηαζέηνπλ ίζε αμηνπξέπεηα θαη πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ζεβαζκφ (White 2009, 85). Η αξρή ηεο αιιειεγγύεο
εληζρχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο, ε νπνία έρεη βαζηέο ξίδεο ζην θνηλφ πεξί
δηθαίνπ αίζζεκα, ελψ ηελ ζπλαληάκε πξψηε θνξά ζηνπο ζησηθνχο σο θπζηθή ηζφηεηα
πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ίζε αμηνπξέπεηα (Γξαγψλα 1990,
50-52). Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε αξρή απηή ζπλδέεηαη κε βαζηθά αηνκηθά θαη θνηλσληθά
ζπκθέξνληα ησλ αλζξψπσλ, είλαη πξνθαλέο πσο επεξεάδεη ηελ επεκεξία ηνπο. Οη
πξναλαθεξζείζεο νηθνπκεληθέο εζηθέο αξρέο εληζρχνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ
ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνύ αγαζνύ. Χο ηέηνην ζεσξνχκε νηηδήπνηε καο θιεξνδνηήζεθε
απφ ηελ θχζε ή ηηο πξνεγνχκελεο γελεέο, είηε πιηθφ, είηε άπιν. ηε πεξίπησζε ηνπ
λεξνχ φινη ζα ζπκθσλήζνπκε φηη αλ απηφ απνπζηάδεη, είλαη αδχλαηνλ λα κπνξέζεη ν
άλζξσπνο λα επηβηψζεη. Η έλλνηα ηνπ θνηλνχ αγαζνχ θαηαδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή
είλαη ε εζηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. Η πξφζβαζε φισλ ησλ αλζξψπσλ ζην
λεξφ απνηειεί δήηεκα κεγάιεο εζηθήο ζεκαζίαο, αθνχ, πέξαλ ησλ άιισλ, ε χπαξμή
ηνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ δπλαηνηήησλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο
αμηνπξέπεηαο καο. Υσξίο νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πδάησλ ζην κέιινλ ε
αλζξψπηλε επεκεξία θαη ε αμηνπξέπεηα ζα θαιθηδεπηνχλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
πεξηέρεη αλακθηζβήηεηα δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ ηελ
αλαγλψξηζε ελφο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ζην λεξφ, εληνχηνηο ε ξεηή αλαγλψξηζε
ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο απνπζηάδεη. Χζηφζν, έλα νηνλεί δηθαίσκα ζην λεξφ ζα
ελέπηπηε ζαθψο ζηελ θαηεγνξία ησλ απαξαίηεησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ελφο επαξθνχο βηνηηθνχ επηπέδνπ, δεδνκέλνπ φηη απηφ απνηειεί ζεκειηψδε
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε.
Ιδιωηικοποίηζη ηων ςδάηινων πόπων
Η ηδησηηθνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ μεθηλά κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν κε ηελ
δεκηνπξγία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα πξνζθέξεη
«βνήζεηα» ζε ρψξεο ηνπ λφηνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε αδηέμνδε νηθνλνκηθή θξίζε. Η
Σξάπεδα κεηαμχ άιισλ ζέιεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ αδπλακία νξηζκέλσλ ρσξψλ λα
θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο χδξεπζεο ησλ πνιηηψλ ηνπο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη
γηα απηέο νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε. Χο αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο γηα ηελ
ηξάπεδα, αιιά θαη σο ηξφπνο απαιιαγήο ησλ δαλεηνιεπηψλ απφ ηα επαρζή
ηνθνρξενιχζηα ψζηε απηνί λα εμέιζνπλ ηαρχηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε επειέγε
– θαη ζπλερίδεη λα επηιέγεηαη – ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπο (Bakker
2007). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα πνιιψλ
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο
κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ δηθηχσλ απφ ηηο πνιπεζληθέο
επξσπατθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο είρε ζπλδεζεί (Bakker 2007). Οη θπβεξλήζεηο
δεζκεχνληαη κε πνιπεηή ζπκβφιαηα πξνο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ απηνί νη
ηειεπηαίνη είηε λα θαηαζθεπάζνπλ, είηε λα δηαρεηξηζζνχλ θαη λα ζπληεξήζνπλ ηα
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δίθηπα χδξεπζεο ησλ θξαηψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ
πιαλήηε ζηηο νπνίεο έρεη ηδησηηθνπνηεζεί ην λεξφ: ε πφιε ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, ε
επηθξάηεηα ηνπ Πνπέξην Ρίθν, νη πφιεηο ηεο Σδαθάξηα, ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο
Οπάζηλγθηνλ, ε ζπλνιηθή επηθξάηεηα ηεο Υηιήο, ε πφιε ηνπ ηθάγν, νη πνιηηείεο ηεο
Αξηδφλα, ηνπ Σέμαο, ηεο Καιηθφξληα, θ. α. ηελ γαιιηθή επηθξάηεηα νη πδάηηλνη πφξνη
είλαη ηδησηηθνπνηεκέλνη ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Ναπνιένληα. Η πιήξεο εθρψξεζε ηνπ
λεξνχ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο ζεσξείηαη απφ
πνιινχο φηη ζπληζηά κεγάιε απεηιή θαη φηη απνηειεί ζπγθεθαιπκκέλε κνξθή
απνηθηνθξαηίαο. Αλακθηζβήηεηα, νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο
θαηνίθνπο ησλ θξαηψλ ζηα νπνία επηρεηξνχλ: απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ
ζην θέξδνο, γη‟ απηφ δελ δηζηάδνπλ λα απαγνξεχζνπλ ζηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο ηελ
πξφζβαζε ζην λεξφ. Οη πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ψζηε λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε θαζαξφ λεξφ, ην νπνίν λέκνληαη πιένλ νη επηρεηξήζεηο,
αλαγθάδνληαη λα πίλνπλ λεξφ απφ κνιπζκέλεο ιίκλεο ή πεγάδηα, κε απνηέιεζκα λα
πιήηηνληαη απφ ρνιέξα θαη άιιεο ινηκψδεηο λφζνπο (Unicef 2009). ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο αθελφο νη θπβεξλήζεηο θαη νη θξαηηθνί νξγαληζκνί δελ ιακβάλνπλ δηφινπ
ππφςε ηνπο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο απηψλ έλλνηεο, φπσο απηέο
ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο θ.ιπ., θαη αθεηέξνπ
φηη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία δελ είλαη επαξθήο ψζηε λα δηαρεηξηζζεί ηθαλνπνηεηηθά
ηνπο εγρψξηνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Πάλησο, ε ηζηνξία έρεη θαηαδείμεη φηη ε πιήξεο
ηδησηηθνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, φπνπ απηή ζπλέβε, είρε κφλνλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα. Η πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ππνβαζκίζηεθε, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
αληζφηεηεο εληάζεθαλ, θαη γηα πξψηε ίζσο, θνξά βηψλνπκε ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ
κφιπλζε θαη εξεκνπνίεζε πνιιψλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε καο (Johnson et al 2006). Η
κφιπλζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ πξνθαιείηαη επεηδή ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο επηζηξέθεη ζηε ξνή εκπινπηηζκέλν κε θπηνθάξκαθα θαη
ρεκηθά, ελψ ε εμαληιεηηθή ηνπ ρξήζε ζηελ βηνκεραλία επηβαξχλεη ηνλ πδξνινγηθφ
θχθιν κε ιχκαηα (Colwell 2002). Χζηφζν, ε πην επηθίλδπλε πξαθηηθή είλαη απηή ησλ
ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ λα αληινχλ καδηθέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ κηα θπζηθή πεγή ζε
θάπνην κέξνο ηνπ πιαλήηε θαη λα ην κεηαθέξνπλ ζε έλα άιιν. ηελ πεξίπησζε απηή
ηα νηθνζπζηήκαηα δηαηαξάζζνληαη, ε βηνπνηθηιφηεηα κεηψλεηαη θαη ν πδξνθφξνο
νξίδνληαο μεξαίλεηαη (Johnson et al 2006). Αλ, επί παξαδείγκαηη, αληινχκε
ζπζηεκαηηθά λεξφ απφ κηα πεξηνρή θαη απηφ δελ επηζηξέθεη πνηέ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
πδξνινγηθφ θχθιν επεηδή ζα εκθηαιψλεηαη θαη ζα κεηαθέξεηαη ζε άιιεο πεξηνρέο ή
θαη επείξνπο, νη πδάηηλεο απηέο πνζφηεηεο ζα έρνπλ ραζεί απφ ηνλ ηνπηθφ πδξνινγηθφ
θχθιν, ην έδαθνο ζα δηαβξψλεηαη θαη ζα ζθιεξαίλεη ηφζν, ψζηε ην λεξφ ηεο βξνρήο
δελ ζα κπνξεί πιένλ λα δηεηζδχεη θαη λα απνξξνθάηαη απφ ην ρψκα, γεγνλφο πνπ ζα
έρεη σο απνηέιεζκα είηε μεξαζίεο είηε πιεκκχξεο, ελψ είλαη ζέκα ρξφλνπ ε πεξηνρή
απηή λα εξεκνπνηεζεί (Johnson et al 2006). Απηφ έρεη ήδε ζπκβεί ζε αξθεηέο ιίκλεο
ηνπ πιαλήηε πξνθαιψληαο αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ εθεί.
Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ
εχξεζε λεξνχ επηζηξαηεχεηαη ε άληιεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Όκσο, ήδε αληινχκε
κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο (136 δηζεθαηνκκχξηα ιίηξα ηελ εκέξα) πεξηζζφηεξν ππφγεην
λεξφ απφ φζν ζα κπνξνχζε λα αλαπιεξσζεί, δεκηνπξγψληαο έηζη παγθφζκηα θξίζε.
Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη πφιεηο πνιιαπιαζηάδνληαη αιιά, ην θπξηφηεξν,
δηεπξχλνληαη, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαπεξαηψλ
εδαθψλ κε νδνπνηία κε ζπλέπεηα ην λεξφ ηεο βξνρήο λα κελ απνξξνθάηαη απφ ην
έδαθνο θαη απιψο λα ξέεη απφ ηηο πφιεηο πξνο ζηνπο σθεαλνχο θαη λα αλακεηγλχεηαη
κε ην ζαιαζζηλφ πξνθαιεί πεξηζζφηεξε έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ, πεξηζζφηεξα λέθε,
αιιά θαη πιεκκχξεο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη ην λεξφ
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πάιη ράλεηαη. Δθηηκάηαη φηη ζε φινλ ηνλ θφζκν κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο ράλνληαη 750
δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφζηκνπ λεξνχ θάζε ρξφλν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ρηιηάδεο
άλζξσπνη πεζαίλνπλ επεηδή δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ
έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε ην λεξφ. Απηφ έρεη πιένλ
κεηαηξαπεί ζε πξντφλ θαη ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο.
Γελ είλαη ηπραίν πσο θάπνηνη ην απνθαινχλ κπιε ρξπζφ (Blue Gold).
Παξφιν πνπ ην λεξφ είλαη ε ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηε δσή, ην δηθαίσκα ζην
λεξφ δελ απνηειεί, φπσο ήδε είπακε, αλαγλσξηζκέλν αλζξψπηλν δηθαίσκα. Σν
Αλψηαην Γηθαζηήξην εδψ θαη θάπνηα ρξφληα έρεη αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα ζην λεξφ
κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή (Harvard Law Review 2007, 1080). Σν πιένλ
ειπηδνθφξν λέν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη φηη ην 2010 ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ
Δζλψλ ελέθξηλε ςήθηζκα κε ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε θαζαξφ πφζηκν
λεξφ θαη ζε ζηνηρεηψδε πγηεηλή σο νηνλεί «ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα»
(Groenfeldt 2013). Δίλαη πξνθαλέο φηη, παξ‟ φιεο ηηο ζεηηθέο απηέο εμειίμεηο θαη ηελ
έληαμε απφ ηνλ ΟΗΔ ηνπ δηθαηψκαηνο ζην λεξφ ζηελ θείκελε δηεζλή λνκνζεζία, απηφ
γηα θάπνηνπο δελ ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά, αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ηνπ θνηλνχ
απηνχ αγαζνχ ζε εκπνξηθφ.
Θα κπνξνχζε θάπνηνο εχινγα λα αλαξσηεζεί ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ηειηθψο ν
ιφγνο λα ζεζπίδνληαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αθνχ κεγάια ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ
πιεζπζκνχ δελ κπνξνχλ λα ηα αζθήζνπλ θαη λα ηα επηθαιεζζνχλ, ψζηε λα
εμαζθαιίζνπλ κηα ζηνηρεησδψο αμηνπξεπή δσή. Θα αλαθέξσ κφλν ηξία δηθαηψκαηα,
ηα νπνία θαηά ηελ γλψκε κνπ λνζεχνληαη παζηθαλψο απφ ηελ αδπλακία πξφζβαζεο
ζε πφζηκν λεξφ, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948, ζην πιαίζην ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο Σσλ
Γηθαησκάησλ Σνπ Αλζξψπνπ:
Άπθπο 1.
"Όινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη ειεύζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα
δηθαηώκαηα. Είλαη πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε θαη νθείινπλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμύ ηνπο κε πλεύκα αδειθνζύλεο".
Άπθπο 3.
"Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
αζθάιεηα".
Άπθπο 25. 1.
"Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθό επίπεδν ηθαλό λα εμαζθαιίζεη
ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ πγεία θαη επεκεξία θαη εηδηθόηεξα ηξνθή,
ξνπρηζκό, θαηνηθία, ηαηξηθή πεξίζαιςε, όπσο θαη ηηο απαξαίηεηεο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Έρεη αθόκα δηθαίσκα ζε αζθάιηζε γηα ηελ αλεξγία,
ηελ αξξώζηηα, ηελ αλαπεξία, ηε ρεξεία, ηε γεξνληηθή ειηθία, όπσο θαη γηα
όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ ζηεξείηαη ηα κέζα ηεο ζπληήξεζήο ηνπ,
εμαηηίαο πεξηζηάζεσλ αλεμάξηεησλ από ηε ζέιεζή ηνπ" (United Nations.
Universal Declaration of Human Rights 1948).
Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ην δνθίκην απηφ πηζαλφηαηα ζα ππεξέβαιε εάλ
αλαθεξφηαλ ζε άιια, επίζεο ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα, φπσο ε δηά-ησλ-γελεψλ
δηθαηνζχλε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Χζηφζν, έλα κπνξψ λα πσ
κε βεβαηφηεηα: νη κειινληηθέο γελεέο ζα θιεξνλνκήζνπλ ειάρηζηνπο
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αλεθκεηάιιεπηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη πνιχ κνιπζκέλν λεξφ. χκθσλα κε ηνλ
Θενδφζε Σάζην ην δήηεκα απηφ "...νθείιεη λα θαηαλνεζεί σο έλα εζηθό δήηεκα:
Πξέπεη πξώηα λα ΝΟΙΩΣΟΥΜΕ ηε ντροπή καο λα δνύκε ηώξα "δαλεηδόκελνη" απ’ ηα
κειινληηθά δηζέγγνλα καο. Απηήλ ηελ "ληξνπή" θακκηά επηζηεκνληθή "νξζνινγηθή"
πνιηηηθή ζεσξία δέλ κπνξεί λα κνπ ηελ πξνθαιέζεη" (Σάζηνο 2010, 36).
Σο νεπό ωρ πποϊόν και ηο δικαίωμα ζηην ιδιοκηηζία.
Όπσο ήδε γλσξίδνπκε, πνιιά θξάηε αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ην δηθαίσκα ζηε
ξχζκηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ, κεηαμχ απηψλ θαη
ζην λεξφ. Απηφ θπζηθά δελ ζπκβαίλεη απζαίξεηα, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί θαη
δηαθνξεηηθνί ιφγνη γηα απηφ. Οη δσηηθήο ζεκαζίαο θπζηθνί πφξνη ζεσξνχληαη
δεκφζηα αγαζά, ηα νπνία ην θξάηνο πξέπεη λα ξπζκίζεη, λα δηαρεηξηζζεί θαη ίζσο θαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ. Χζηφζν, φπσο
είδακε πξνεγνπκέλσο, επί ηε βάζεη απηψλ, ην λεξφ, απφ εζληθφ αγαζφ δεκφζηαο
ρξήζεο κεηαηξάπεθε ζε ηδησηηθφ αγαζφ. Όινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ εζηθή ηνπ
λεξνχ, πξνβιέπνπλ φηη ζηα επφκελα ρξφληα ην λεξφ ζα είλαη πνιπηηκφηεξν απφ ην
πεηξέιαην θαη φηη θαη απηφ ζα δηαθηλείηαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, απνηειψληαο έλα
αθφκα εκπνξεπκαηηθφ πξντφλ γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα (Groenfeldt & Schmidt
2013). Οη ηδηψηεο πνπ ζα ην θαηέρνπλ θαη ζα ην επεμεξγάδνληαη ζα ειέγρνπλ ηελ
πξφζβαζε ησλ αλζξψπσλ ζε απηφ. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ην λεξφ είλαη αλακθίβνια ην
ζεκέιην ηεο δσήο, φπνηνο ην θαηέρεη ζα κπνξεί λα θαηέρεη θαη λα ειέγρεη ηελ ίδηα ηε
δσή καο. Πψο φκσο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εζηθά ε ηδηνθηεζία ηνπ πην ζεκαληηθνχ
γηα ηνλ άλζξσπν, θπζηθνχ πφξνπ;
Πεξηζζφηεξνη απφ δχν εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ αζζέλεηεο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην λεξφ, θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη παηδηά θάησ ησλ 5
εηψλ (Unicef 2009). Κάζε κέξα ρξεζηκνπνηνχκε λεξφ είηε γηα λα πηνχκε, λα
καγεηξέςνπκε, ή λα πιπζνχκε, κε ιίγα ιφγηα γηα λα θαιχςνπκε ηηο βαζηθέο θαη
θαζεκεξηλέο καο αλάγθεο, ρσξίο λα γλσξίδνπκε φηη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ππάξρνπλ
πνιιέο επηθίλδπλεο νπζίεο. Οη επηζηήκνλεο ηζρπξίδνληαη φηη ζηα δίθηπα χδξεπζεο
ππάξρνπλ πνιιά δσχθηα, ηνί, παζνγφλνη νξγαληζκνί θαη βαθηήξηα (Oliver 2005). Σν
40% ησλ γαζηξεληεξηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηψζεσλ πξνθαινχληαη απφ ην λεξφ πνπ
πίλνπκε ζην ζπίηη καο (LaPara & Firl 2006). Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ
γλσξίδνπκε φηη απφ ην πφζηκν λεξφ πνπ πεξηέρεη ην δίθηπν χδξεπζεο κηαο πφιεο δελ
έρνπλ αθαηξεζεί νη βηνκεραληθέο νπζίεο, ηα θπηνθάξκαθα, ηα θαχζηκα, νη
θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, αιιά θαη νπζίεο πνπ απνβάιινληαη απφ κεγάιεο
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη απφ δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
(Colwell 2002). Δπηζηεκνληθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζην λεξφ ππάξρνπλ πάλσ
απφ 120.000 ρεκηθέο νπζίεο πνπ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε κε πνηνπο
ηξφπνπο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Mercola 2013). Όιεο απηέο νη
νπζίεο πιήηηνπλ ηε ρεκεία ηνπ νξγαληζκνχ καο κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο (LaPara & Firl
2006). Η ρεκηθή αγξνθηελνηξνθία, επίζεο, δεκηνχξγεζε αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα
ζηα δίθηπα ηνπ λεξνχ. ε πεξηνρέο πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ ζα
θαιιηεξγνχληαλ ιφγσ ηνπ φηη ην έδαθνο δελ είλαη πξφζθνξν, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη έσο θαη δηπιάζηα πνζφηεηα λεξνχ. Οη θαιιηέξγεηεο ζε κε θαηάιιεια
εδάθε ρξεηάδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ, ηα νπνία απαηηνχλ γηα ηε δηάιπζή
ηνπο 5 έσο θαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξν λεξφ (Agriculture, Pesticide Wise,
Environmental Protection 2014). Σν 70% ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο αλακεηγλχεηαη αλαγθαζηηθά κε θπηνθάξκαθα θαη ρεκηθά, θαη

345

ην ίδην λεξφ επηζηξέθεη ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν (Agriculture, Pesticide Wise,
Environmental Protection 2014). ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ζε γεσξγηθέο πεξηνρέο, έρεη
παξαηεξεζεί αχμεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ γελλήζεσλ. ηελ Δπξψπε κεηψλεηαη ε
γνληκφηεηα, ελψ ηα πνζνζηά θαξθίλνπ απμήζεθαλ θαηά 200%, ηδίσο ζε πεξηνρέο πνπ
εθαξκφδεηαη ζπλερήο ρξήζε βαξέσλ θπηνθαξκάθσλ (Winchester et al 2009).
Δπηπιένλ, νη βηνκεραληθέο ηνμίλεο ηαμηδεχνπλ κέζσ ηνπ λεξνχ θαη έρνπλ βξεζεί ζε
θψθηεο, θάιαηλεο, πνιηθέο αξθνχδεο, ςάξηα, αθφκα θαη ζην κεηξηθφ γάια ηζαγελψλ
ηεο Αξθηηθήο (Harwood et al 2005). Μειέηεο εξγαζηεξίσλ απνθαιχπηνπλ φηη ζηνλ
πνηακφ εθνπάλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ςάξηα αιιάδνπλ θχιν θαη επηθξαηνχλ ηα
ζειπθά ησλ αξζεληθψλ (Macrae 2006). ην Σέμαο ηνμηθνιφγνη αλαθάιπςαλ πςειά
πνζνζηά Prozac ζηνπο ηζηνχο θάζε ςαξηνχ πνπ ήιεγμαλ, εμαηηίαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ
απνβιήησλ (Heckmann 2004). Δίλαη πξνθαλέο πσο ην θαηλνκεληθά πφζηκν λεξφ
ρξήδεη επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ ψζηε λα θαηαζηεί αβιαβέο γηα ηελ αλζξψπηλε
πγεία. Η επεμεξγαζία απηή, φκσο, απαηηεί ηελ ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ θαη εηδηθήο
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, θαη, φπσο είλαη θπζηθφ, απηά δελ κπνξνχλ λα παξέρνληαη
άλεπ πςεινχ ηηκήκαηνο. πλεπψο, ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ εμππεξεηεί
απηφλ ηνλ ζθνπφ, ηελ απφζβεζε, δειαδή, ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ράξε ζηηο
νπνίεο ην πφζηκν λεξφ θαζίζηαηαη αζθαιέο.
Μία αθφκε απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα, δπλάκεη ηεο νπνίαο δηθαηνινγείηαη θαη
λνκηκνπνηείηαη εζηθψο ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ πδάησλ είλαη φηη ην λεξφ απνηειεί είδνο
πξψηεο
αλάγθεο
ελ
αλεπαξθεία. Αξθεηνί
ππνζηεξίδνπλ
φηη
είλαη
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ ζηηο κέξεο καο λα ζεσξνχκε φηη ην λεξφ πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη σο θνηλφ αγαζφ, αθξηβψο επεηδή ιηγνζηεχεη. Δάλ επηθαιεζζνχκε ην
θξηηήξην ηεο εμαληιεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Aage 1984, Smith 1979),
δειαδή αλ ε αλζξψπηλε ρξήζε είλαη ηέηνηνπ είδνπο πνπ θαηαζπαηαιά ηα απνζέκαηά
ηνπο, παξαβιέπνληαο, ή αθφκα ρεηξφηεξα, αγλνψληαο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηδίσο ηηο
αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, ηφηε είλαη εθηθηφ νη θπζηθνί πφξνη λα
επηδέρνληαη ηδηνπνίεζε (Thomson 1992). Όηαλ έλαο θπζηθφο πφξνο εμαληιείηαη
ελδέρεηαη – αιιά θαη θάπνηεο θνξέο πξέπεη – λα ππφθεηηαη ζε ζπλζήθε πξνζηαζίαο.
Δπνκέλσο ην λεξφ εθηφο ηνπ φηη είλαη εμαληιήζηκν, ή κάιινλ, επεηδή είλαη
εμαληιήζηκν (Aage 1984), είλαη θαη πξνζηαηεύζηκν (Smith 1979). Όκσο θαλέλαο έσο
ηψξα δελ έρεη κπεη ζηνλ θφπν λα ην πξνζηαηέςεη, αθξηβψο επεηδή ππάξρεη ε ρξφληα
αληίιεςε φηη αλήθεη ζε φινπο. Γηα λα ην εμεγήζσ αθξηβέζηεξα: νη πνζφηεηεο λεξνχ
ζηνλ πιαλήηε καο αλέθαζελ ήηαλ νη ίδηεο. Τν λεξό δελ εμαληιείηαη, αιιά ξππαίλεηαη,
κνιύλεηαη θαη αιιάδεη ζύζηαζε. Άξα, απηφ ην νπνίν εμαληιείηαη είλαη ην θαζαξφπφζηκν λεξφ θαη θαλέλαο καο δελ ζα δηαθσλήζεη κε ηελ άπνςε φηη έρνπκε ηελ εζηθή
ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπκε έλαλ θπζηθφ πφξν απφ ηελ κφιπλζή θαη ηελ
εμάληιεζή ηνπ. πλερίδνληαο απηήλ ηελ ζθέςε, ζα αλαξσηηφκαζηαλ αλ είλαη δπλαηφ
λα απνθιείζνπκε έλα πνζνζηφ αλζξψπσλ απφ ην πφζηκν λεξφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη
αλαπφθεπθηα ζα απνθιεηζηεί έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, αθνχ
γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ην λεξφ απφ ηελ κφιπλζε θαη ηελ εμάληιεζε, πξέπεη λα ην
θαζαξίζνπκε ψζηε λα θαηαζηεί πφζηκν. Άξα εάλ επηθαιεζζνχκε ηα θξηηήξηα ηεο
εμαληιεζηκόηεηαο, ηεο πξνζηαηεπζηκόηεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ, λνκηκνπνηείηαη θαη
δηθαηνινγείηαη ε ηδησηηθνπνίεζή ηνπ αθνχ ζεκαίλεη φηη ζα αλαιάβνπκε έλα έξγν κε
ζθνπφ λα απνηξέςνπκε ηελ εμάληιεζή ηνπ (Baumol 1986, Bradley 1985). Έηζη, γηα
λα γίλεη απηφ αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία: ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη
δηαλνκή πφζηκνπ λεξνχ, ζπληήξεζε δηθηχσλ, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία αζηηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ ιπκάησλ, επεμεξγαζκέλσλ πδάησλ, αμηνπνίεζε ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ
ιπκάησλ. Χο απνηέιεζκα απηψλ φηη ην λεξφ κεηαηξέπεηαη ζε έλα επεμεξγαζκέλν
πξντφλ. Σν επεμεξγαζκέλν λεξφ, σζηφζν, κπνξεί λα ζεσξείηαη θνηλφ αγαζφ; Η
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δηαζθάιηζε πφζηκνπ λεξνχ είηε κέζσ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, είηε σο εκθηαισκέλνπ,
είηε δηα ηνπ επηηφπηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ, απαηηεί ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνλ κφρζν
αλζξψπσλ. Η δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, πάιη, πξνυπνζέηεη
αξδεπηηθά θαη απνρεηεπηηθά έξγα. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ πφιεσλ είλαη
αλαγθαία αθφκε πεξηζζφηεξε εξγαζία, ε νπνία απαηηεί πεξηζζφηεξν αλζξψπηλν
δπλακηθφ εμεηδηθεπκέλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. Όηαλ, φκσο, έλαο θπζηθφο πφξνο
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή, ηφηε εκθηινρσξεί ε έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο. Η
εξγαζία δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα αθφκε θαη ζε θνηλνχο θπζηθνχο πφξνπο. Ο J. Locke
ζηελ Δεύηεξε Πξαγκαηεία Πεξί Κπβεξλήζεσο, ζην θεθάιαην Πεξί Ιδηνθηεζίαο
δηαηείλεηαη φηη
"ε εξγαζία ζπληζηά ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ αγαζώλ πνπ ππόθεηληαη ζε
ηδηνθηεζία θαη όζσλ παξακέλνπλ θνηλά, ε εξγαζία πξνζζέηεη ζ’ απηά θάηη
πεξηζζόηεξν απ' ό,ηη είρε δώζεη ε θνηλή κεηέξα θύζε, κε ηνλ ηξόπν απηό
έγηλαλ δηθαησκαηηθά δηθά ηνπ" (Locke 1990).
χκθσλα κε ηνλ Locke ε ηδηνθηεζία απνηειεί θπζηθφ δηθαίσκα, ην νπνίν αλαδχεηαη
φηαλ νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ αμία κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
θπζηθνχο πφξνπο. Οη εξγαδφκελνη δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζε απηφ πνπ
παξάγνπλ, αθξηβψο φπσο ν Θεφο δηαζέηεη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηα αλζξψπηλα
φληα επεηδή είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπο (Locke 1990). Άξα, εάλ ζπλππνινγίζνπκε ηνλ
παξάγνληα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εμαληιεζηκόηεηα ηνπ θνηλνχ αγαζνχ, ην νπνίν
νθείινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε, ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ελδέρεηαη λα παύεη
απηνκάησο λα είλαη θνηλό.
Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, έλα αθφκε επηρείξεκα ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ πξνζθέξεηαη απφ κηα σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε. ην πιαίζην απηήο,
εάλ νη θνηλνί πφξνη πεξηέιζνπλ ζε θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο επλνείηαη ην ζχλνιν, θαζψο
ε εθκεηάιιεπζή ηνπο είλαη ειεγρφκελε θαη ζπληειείηαη κε πεξηζζφηεξε ζχλεζε
κεγηζηνπνηψληαο ηηο σθέιεηεο, γεγνλφο πνπ επηθέξεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
ζπλνιηθή θνηλσληθή επεκεξία (Bradley 1985). Σν θαζεζηψο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο
απνηξέπεη ηελ ιεγφκελε ηξαγσδία ησλ θνηλώλ (Tragedy of the Commons), φπσο
απνθιήζεθε απφ ηνλ Garrett Hardin, δειαδή ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζπιινγηθψλ
αγαζψλ (Hardin 1968). Όηαλ ηα θνηλά αγαζά παχνπλ λα είλαη άθζνλα, εάλ αλήθνπλ
ζε φινπο, είλαη, δειαδή, ειεχζεξα, θαλείο δελ ηα θξνληίδεη, κε ζπλέπεηα λα
παξακεινχληαη θαη λα ππνβαζκίδνληαη νδεγψληαο έηζη αλαπφθεπθηα ζηελ ηξαγσδία
ησλ θνηλώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Hardin ζεσξεί φηη αλαγθαζηηθά πξέπεη λα
απαγνξεπζεί ε θνηλή πξφζβαζε ζε απηά, θαη πσο ε θαιχηεξε δηεπζέηεζε ηνπ
δεηήκαηνο είλαη λα εθρσξεζνχλ ζε ηδηψηεο. Όηαλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, νη ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο απνιακβάλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο πνιίηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδηνθηεζία:
«Άξζξν 17: Ι. Κάζε άηνκν, κόλν ηνπ ή κε άιινπο καδί έρεη ην δηθαίσκα ηεο
ηδηνθηεζίαο» (Universal Declaration of Human Rights 1948).
Μέρξη ην ζεκείν απηφ παξνπζίαζα δχν αληηθξνπφκελεο νπηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ
εζηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα, αλέιπζα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ πσο ην λεξφ ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη σο θνηλφ αγαζφ,
θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν ζε φινπο. Η αληίιεςε πνπ
ζπλήζσο αληηπαξαηίζεηαη ζηελ αλσηέξσ ζέζε είλαη πσο, εάλ ην λεξφ αλαγλσξηζζεί
σο θνηλφ αγαζφ, ζα είλαη αδχλαηνλ λα ζπλερίζεη λα απνηειεί εκπξάγκαην αγαζφ κε
ειεχζεξα εκπνξεχζηκε αμία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, είηε ζα αδηθεζνχλ φζνη
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ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ, είηε
ε δηαδηθαζία απηή εθ ησλ πξαγκάησλ ζα ζηακαηήζεη κε ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ
πγεία ησλ αλζξψπσλ. Αο κνπ επηηξαπεί λα κελ ζπκθσλψ κε φζνπο αληηιακβάλνληαη
ηηο δπν πξνζεγγίζεηο σο αληηηηζέκελεο. Πξνζσπηθά ζεσξψ φηη ε ελδερφκελε
αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην λεξφ δελ ζα απνηειέζεη – ηνπιάρηζηνλ
λνκνηειεηαθά – έλα θαίξην επηρείξεκα θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ. Η ηδησηηθνπνίεζε ησλ πδάησλ βαζίδεηαη ζην αλαγλσξηζκέλν δηθαίσκα ηεο
ηδηνθηεζίαο θαη ηαηξηάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο θηιειεχζεξεο θνηλσλίαο
δειαδή ηελ αλάπηπμε θαη νηθνλνκία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Παξάιιεια,
δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, πξνιακβάλεη ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ, θαη απνζνβεί ηελ ηξαγσδία ησλ θνηλώλ ππεξεηψληαο ηελ επεκεξία
ηνπ είδνπο καο. Χζηφζν, ε πιήξεο θαη άλεπ όξσλ θαη νξίσλ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ
δελ παχεη λα πιήηηεη – νξηζκέλεο θνξέο βάλαπζα – ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, λα
θαηαξγεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λεξνχ σο θνηλνχ αγαζνχ, αιιά θαη λα θαηαιχεη έλλνηεο
φπσο ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα. Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη θαη πξέπεη λα δνπλ κηα
αμηνπξεπή δσή. Θα πξφηεηλα ν εζηθφο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ δένπζα δηεπζέηεζε
ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δένπζα δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ λα εζηηάζεη ζηελ
εμεχξεζε ηξφπσλ δηα ησλ νπνίσλ ζα ζπκβηβαζζνχλ νη δχν πξναλαθεξζείζεο νπηηθέο,
θαη ηνχην δηφηη απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε ππαξθηέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο,
ζπλεπψο θακία απφ ηηο δχν δελ γίλεηαη λα παξαβιεθζεί. Μηα ιχζε ζα ήηαλ,
ελδερνκέλσο, θάζε άλζξσπνο λα απνιακβάλεη ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ ειάρηζηε
απηή πνζόηεηα λεξνύ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα κηα αμηνπξεπή δσή. Πέξαλ ηεο
ειάρηζηεο απηήο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο, – ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηείηαη ην φπνην
δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί ηνπ λεξνχ – αιιά όρη πξν απηήο. Κάηη ηέηνην δελ ζα έπιεηηε
λνκνηειεηαθά ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ λεξνχ, νχηε ζα έζεηε ελ ακθηβφισ ηα
δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο επί ηνπ λεξνχ πνπ δηθαίσο εγείξνπλ φζνη εκπιέθνληαη ζηνλ
θαζαξηζκφ θαη ηελ αζθαιή ηνπ δηνρέηεπζε ζηελ θαηαλάισζε. Δλίνηε, φπνηε
παξαηεξείηαη ζχγθξνπζε δηθαησκάησλ, ή θαιχηεξε επηινγή είλαη ν ζεβαζκφο
ακθνηέξσλ.
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Τπάξρεη φκσο θαη κηα ηξίηε νκάδα, ε νπνία ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δνζεί
πξνηεξαηφηεηα ζην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θχζε κε απψηεξν ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Brown & Schmidt 2010, 3).
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ
Ζ Βερόνικα Ανδρεά εθπνλεί κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο κε ζέκα δηαηξηβήο: «Πνιηηηθέο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ». Δπίζεο, ε θπξία Αλδξεά είλαη δηδάθησξ ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο
θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ κε ηίηιν δηαηξηβήο: «Ζ Σηάζε
ησλ Δκπιεθόκελσλ Φνξέσλ γηα κηα Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε γηα ηελ Πξνζηαζία
θαη Αλάδεημε ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ηνπ Ννκνύ Έβξνπ», πνπ
αμηνινγήζεθε κε ην βαζκό «Άξηζηα» από ην Δξεπλεηηθό Φξεκαηνδνηνύκελν Έξγν
Ζξάθιεηηνο ΗΗ, ζην νπνίν θαη ζπκκεηείρε. Τν εξεπλεηηθό ηεο έξγν πεξηιακβάλεη πάλσ
από ηξηάληα δεκνζηεύζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ θαζώο θαη κηα κνλνγξαθία.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 6977-905610
E-mail: vandrea@fmenr.duth.gr

Ο Βαρδής-Γημήηρης Ανεζάκης γελλήζεθε ζηε Σάκν ην 1989. Τν 2011 έιαβε πηπρίν
από ην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ην 2013 ηνπ απνλεκήζεθε Μεηαπηπρηαθό
Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
(Α΄ Καηεύζπλζε: Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε Οξεηλώλ Υδξνιεθαλώλ κε Δπθπή Σπζηήκαηα
θαη Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ) από ην ίδην Τκήκα. Από ην Φεβξνπάξην
ηνπ 2014 έρεη μεθηλήζεη ην δηδαθηνξηθό ηνπ κε ππνηξνθία από ην ίδξπκα Μπνδνζάθε
επίζεο ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γλσξίδεη πνιύ θαιά ηελ Αγγιηθή γιώζζα
θαη έρεη εμεηδηθεπηεί ζηελ Αζαθή Λογική και Άλγεβπα και ηα Τεσνηηά Νεςπυνικά
Γίκηςα. Υπήξμε άξηζηνο θνηηεηήο ηόζν ζε πξνπηπρηαθό όζν θαη ζε κεηαπηπρηαθό
επίπεδν θαη έρεη δηαθξηζεί κε ππνηξνθίεο.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 6983-701935
E-mail: danezaki@fmenr.duth.gr

Ζ ηεθανία Αραμπαηζή είλαη απόθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Πξόζθαηα νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην ίδην Τκήκα. Τν ζέκα ηεο
κεηαπηπρηαθήο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο εληνκνπαλίδαο ζηα θύιια ηεο
ιεύθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Έβξνπ.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παληαδίδνπ 193
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68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41166
E-mail: stefiarampatzi@yahoo.gr

Ο Γξ. Μιταήλ Βρατνάκης είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Γαζνπνλίαο
θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΔΗ Θεζζαιίαο. Τα επηζηεκνληθά ηνπ
αληηθείκελα είλαη Γηαρείξηζε θαη Οηθνινγία Ληβαδηώλ, Βηνπνηθηιόηεηα θαη
Αγξνδαζνπνλία. Δίλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Αγξνδαζνπνλίαο
(European Agroforestry Federation, www.agroforestry.eur), ηνπ 5-κεινύο Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ
ηνπ
Διιεληθνύ
Αγξνδαζηθνύ
Γηθηύνπ
(2013-2014)
(www.agroforestry.gr), θαη κέινο ηνπ 6-κεινύο Executive Committee ηνπ European
Dry Grassland Group (www.edgg.org), ππεύζπλνο γηα ην Μεζνγεηαθό ηνπ Τνκέα
(MedDGG) (2009-).
Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
ΤΔΗ Θεζζαιίαο
Τέξκα Μαπξνκηράιε
43100 Καξδίηζα
Τει.: 2441 0 80064
E-mail: mvrahnak@teilar.gr

O Υρήζηος Γαμαλάς είλαη γεσπόλνο, απόθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο θαη
δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην ίδην Τκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δξγάζηεθε
επί ζεηξά εηώλ ζηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Πηεξίαο. Από ην 2010 ππεξεηεί σο κέινο Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ
Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Οξεζηηάδα, αξρηθά ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα θαη από ην
2014 ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν Γεσξγία.
Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552041116
Fax: 2552041193
E-mail: cdamalas@agro.duth.gr

Ζ Μαρία Γαζκολιά είλαη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Θεσξία
θαη Πξάμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ζην Τκήκα Φ.Π.Χ. ηνπ ΔΚΠΑ.
Γηεπζύλεη ην Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη είλαη αθαδεκατθή
ππεύζπλε γηα ηελ θαηεύζπλζε ζπνπδώλ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ
Αεηθνξία» ηνπ ΠΜΣ «Θεσξία, Πξάμε θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ»
(Τκήκα Φ.Π.Χ, ΔΚΠΑ). Τα ηξέρνληα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα αθνξνύλ ζηα
αθόινπζα πεδία: ςεθηαθά εξγαιεία ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη κάζεζε γηα
ηελ αεηθνξία/ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
θαη κάζεζε γηα ηελ αεηθνξία/ πξνζσπηθέο ζεσξίεο θαη ηαπηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ/
κε-ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο γηα ηελ
αεηθνξία.
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Τνκέαο Παηδαγσγηθήο
Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Χπρνινγίαο
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Φηινζνθηθή Σρνιή
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Παλεπηζηεκηνύπνιε
Ηιίζηα 15784
Τει.: 210-7277799
E-mail: mdaskol@ppp.uoa.gr
Website: http://eel.ppp.uoa.gr/

Ο Αριζηοηέλης – Κοζμάς Γούκας είλαη Καζεγεηήο ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο Σρνιήο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζην γλσζηηθό
αληηθείκελν «Γαζηθέο Καηαζθεπέο, Γηάλνημε Γάζνπο θαη Γαζηθό Κηεκαηνιόγην». Ο
θ. Γνύθαο δηδάζθεη ηα εμήο καζήκαηα: Γεσηερληθό Σρέδην, Τνπνγξαθία, Γαζηθό
Κηεκαηνιόγην θαη Γαζηθέο Καηαζθεπέο. Ο θ. Γνύθαο έρεη πεξηζζόηεξεο από 120
δεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Σρνιή Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Παλεπηζηεκηνύπνιε 541 24
Τει.: 231 0 992748
Fax: 231 0 998979
E-mail: adoucas@for.auth.gr

Ο Βαζίλειος K. Γρόζος είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο
θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν
«Γαζηθό Κηεκαηνιόγην, Γαζηθέο Καηαζθεπέο θαη Γηάλνημε Γάζνπο». Ο θ. Γξόζνο
δηδάζθεη ηα εμήο καζήκαηα: Γεσηερληθό Σρέδην, Τερληθή Μεραληθή, Τνπνγξαθία,
Σηνηρεία Τερληθήο Ννκνζεζίαο, Δθαξκνγέο Φσηνγξακκεηξίαο, Τνπνγξαθηθά Όξγαλα
θαη Απνηππώζεηο Γαζηθώλ Πεξηνρώλ, Τερληθά Έξγα θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ, Οηθνδνκηθή θαη Γνκηθά Υιηθά, Γαζηθή Οδνπνηία, Γαζηθό
Κηεκαηνιόγην, Γηάλνημε Γάζνπο – Μεηαηόπηζε θαη Μεηαθνξά Γαζηθώλ Πξντόλησλ,
Τερλνινγία Γνκηθώλ Υιηθώλ, Δπηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ, Δθαξκνγέο Μεραλεκάησλ
ζηα Γαζνηερληθά Έξγα θαη Γαζηθέο Καηαζθεπέο. Ο θ. Γξόζνο έρεη πεξηζζόηεξεο από
120 δεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ,
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο,
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Αζ. Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41122
Fax: 2552 0 41192
E-mail: vdrosos@fmenr.duth.gr

Ο Κωνζηανηίνος Η. Δσαγγελινός είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Τκήκα
Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δθπόλεζε ην Γηδαθηνξηθό ηνπ ζην
Imperial College ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ ζηε Πεξηβαιινληηθή Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ, ελώ ζε κεηαδηδαθηνξηθό επίπεδν εξγάζηεθε σο Marie Curie research
fellow ζην Nagasaki ηεο Ηαπσλίαο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ηα
νπνία εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηνκείο ηνπ εξεπλεηηθνύ ηνπ ελδηαθέξνληνο κέρξη
θαη ζήκεξα, αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε θαη ηελ
αμηνιόγεζε Απνινγηζκώλ Αεηθνξίαο. Έρεη εθπνλήζεη πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο
ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαζώο θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη είλαη αλαπιεξσηήο
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δηεπζπληήο ζύληαμεο ηνπ πεξηνδηθνύ Progress in Industrial Ecology, An International
Journal.
Τκήκα Πεξηβάιινληνο
Τκήκα Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Λόθνο Παλεπηζηήκηνπ
81100 Μπηηιήλε
E-mail: kevag@aegean.gr

Ο Γεώργιος π. Δσθσμίοσ είλαη πηπρηνύρνο θαη Γηδάθηνξαο ηνπ Τκήκαηνο
Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο (A.Π.Θ.). Δξγάζηεθε σο επνρηθόο δαζνιόγνο ζηε Γαζηθή Υπεξεζία,
σο δαζνιόγνο (επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο) ζηελ εηαηξεία «ΔΓΝΑΤΗΑ ΟΓΟΣ Α.Δ.»
(Τκήκα Πξαζίλνπ θαη Πεξηβάιινληνο), σο Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο (Γξ Γαζνιόγνο) ζην
Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ Θεζζαινλίθεο (ΔΘΗΑΓΔ), θαη σο κέινο Δ.Π.
(Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ αξρηθά θαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε ζπλέρεηα) ζην Τκήκα
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τερλνινγηθνύ
Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Λάξηζαο. Σήκεξα είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Τκήκα
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τερλνινγηθνύ
Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Σηεξεάο Διιάδαο. Tα επηζηεκνληθά ηνπ αληηθείκελα είλαη:
νη Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο, Παξόρζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, Οηθνηνπξηζκόο &
Αγξνηνπξηζκόο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλόξζσζε θαη απνθαηάζηαζε
δηαηαξαγκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Δίλαη αλαπιεξσηήο εηδηθόο επηζηήκνλαο ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο Οηθνηνπξηζκνύ.
Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Σηεξεάο Διιάδαο
36100 Καξπελήζη
Τει.: 2237 0 25063
Fax: 2237 0 24035
E-mail: efthimiou@teiste.gr & gefthi@yahoo.gr

Ο Λάζαρος Ηλιάδης είλαη Καζεγεηήο θαη Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο. Τν Γλσζηηθό ηνπ αληηθείκελν είλαη Γαζηθή Πιεξνθνξηθή. Δίλαη Πηπρηνύρνο
Μαζεκαηηθόο (ΑΠΘ), θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ MSc Computer Science
(University of Wales Swansea, UK) θαη Γηδάθηνξαο ησλ Έκπεηξσλ Σπζηεκάησλ από
ηε Σρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ.
Έρεη 48 δεκνζηεύζεηο ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 82 δεκνζηεύζεηο
ζε πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο. Δίλαη κέινο ηνπ ΓΣ (Board of Governors
ηεο ENNS European Neural Network Society) κέινο ηεο INNS (International Neural
Network Society), ηεο BCS (British Computer Society) θαη ηεο ΔΔΤΝ (Διιεληθή
Δηαηξεία Τερλεηήο Ννεκνζύλεο). Έρεη δηαηειέζεη Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο
Δπηηξνπήο 9 Γηεζλώλ Σπλεδξίσλ, είλαη κέινο ηνπ Editorial Board 41 έγθξηησλ
δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ, ελώ έρεη δηαηειέζεη πξνζθεθιεκέλνο εθδόηεο ζε
6 έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη είλαη ζπλ-εθδόηεο ζε άιια 2. Δίλαη
ζπγγξαθέαο ελόο Παλεπηζηεκηαθνύ ζπγγξάκκαηνο. Έρεη θάλεη δηαιέμεηο ζαλ
πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε 4 Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα θαη είλαη Δπηζηεκνληθά
Υπεύζπλνο ζε αξθεηά αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα. Τν έξγν ηνπ έρεη έσο
ζήκεξα πεξηζζόηεξεο από 500 εηεξναλαθνξέο δηεζλώο.
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Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Αζ. Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41135
E-mail: liliadis@fmenr.duth.gr

Ο Ιωάννης Δ. Θεοδωρόποσλος (έηνο γέλλεζεο 1949) είλαη δηδάθησξ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο πόιεο Tübingen θαη ππήξμε αλαπιεξσηήο ζπληνληζηήο
ζπκβνύισλ Γπηηθήο Δπξώπεο, ζύκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην
Διιεληθό Γεληθό Πξνμελείν
ηεο πόιεο Stuttgart, ειεύζεξνο επηζηεκνληθόο
ζπλεξγάηεο ηεο P.H. Esslingen, εληεηαικέλνο δηδάζθσλ ζηελ P.H. Ludwigsburg,
επίθνπξνο θαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο, θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο θαη Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο θαη Γηεπζπληήο ηεο
ΑΣΠΑΗΤΔ/Παξάξηεκα Παηξώλ. Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά επηζηεκνληθά βηβιία θαη
άξζξα ζηελ ειιεληθή θαη γεξκαληθή γιώζζα, έρεη κεηαθξάζεη ζηελ ειιεληθή
ηέζζεξα γεξκαληθά βηβιία θαη είλαη ηδξπηήο θαη ππεύζπλνο ηνπ θηινζνθηθνύπαηδαγσγηθνύ πεξηνδηθνύ Παηδαγσγηθόο Λόγνο.
Παξαιία Σεξγνύιαο
33056 Φσθίδα
Τει. 2634 0 91185
E-mail: sergoula2@yahoo.gr

Ο ηαύρος Καραγεωργάκης είλαη δηδάθησξ Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ
Δπηζηεκώλ θαη ηεο Τερλνινγίαο (ΔΚΠΑ & ΔΜΠ) θαη ην ζέκα ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. Έρεη δηδάμεη σο εηδηθόο ζπλεξγάηεο ζην
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ζην ΑΠΘ, ζην
ΤΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θ.ά. Άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο,
πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θαη έρεη κεηαθξάζεη κεηαμύ άιισλ ην βηβιίν Ζ
Απελεςθέπυζη ηυν Εώυν ηνπ Peter Singer θαη ην Σηη Σκιά ηος Ανθπώπος ηεο Jane
Goodall. Δίλαη επηκειεηήο ηνπ ζπιινγηθνύ ηόκνπ Εώα και Ζθική. Δίλαη
εθπαηδεπηηθόο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Σνθνθιένπο 19
56625 Σπθηέο Θεζζαινλίθεο
Τει.: 6974-663634
E-mail: ouzala@hotmail.com

Ζ Παραζκεσή Καρανικόλα είλαη απόθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. θαη δηδάθηνξαο
ζην ίδην ηκήκα ζην εξγαζηήξην Υισξηθήο. Ζ θ. Καξαληθόια είλαη Δπίθνπξνο
Kαζεγήηξηα ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν Υισξηθή
- Γαζηθή Δληνκνινγία. Έρεη πεξηζζόηεξεο από 70 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή θαη
ειιεληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41136
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Fax: 2552 0 41192
E-mail: pkaranik@fmenr.duth.gr
Website: http://utopia.duth.gr/~pkaranik/

Ο Υρήζηος Γ. Καρελάκης είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ΓΠΘ), ζην αληηθείκελν ηεο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Οη ζπνπδέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ πηπρίν ζηελ Αγξνηηθή
Οηθνλνκία ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), κεηαπηπρηαθό
ζην International Agricultural and Food Marketing από ην Παλεπηζηήκην Newcastle
upon Tyne, θαη δηδαθηνξηθό ζηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία από ην ΑΠΘ. Τα εξεπλεηηθά
ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζε ζέκαηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο, αγξνηηθήο
αλάπηπμεο, δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη δηνίθεζεο αγξνδηαηξνθηθώλ επηρεηξήζεσλ κε
δεκνζηεπκέλν έξγν ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά όπσο: Agribusiness an International
Journal, Fisheries Research, Agronomy for Sustainable Development, Journal on
Food System Dynamics, Euromed Journal of Business. Δπηπιένλ έρεη ζπκκεηνρή, σο
εξεπλεηήο ζε δηεζλή θαη εγρώξηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ελώ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε
ζεκαληηθό αξηζκό δηεζλώλ ζπλεδξίσλ.
Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
68200 Οξεζηηάδα
Τει. 2552 0 41110
E-mail: chkarel@agro.duth.gr

Ο Κωνζηανηίνος Κούγιας είλαη κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην Τκήκα Κνηλσληθήο
Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Έιαβε πηπρίν Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ από ην Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ην 1998, κεηαπηπρηαθό δίπισκα
Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ από ην Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Σρέζεσλ
ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ην 2001 θαη δηδαθηνξηθό Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ από ην
Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην 2010. Έρεη εξγαζηεί ζε
δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Τα εξεπλεηηθά ηνπ
ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο.
Δηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηελ
θνηλσληθή πνηόηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Έρεη δεκνζηεύζεη αξθεηά
άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο.
Τκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παλαγή Τζαιδάξε 1
69100 Κνκνηελή
E-mail: kkougias@hotmail.com

Ο πσρίδων Κοσηρούμπας είλαη Καζεγεηήο ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Γ.Π.Θ. Τα θύξηα ζεκεία ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο εζηηάδνληαη ζηελ
εθαξκνζκέλε θπζηνινγία θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ησλ Φπηώλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο, ζηε ζπκβησηηθή δέζκεπζε ηνπ αδώηνπ, θαη ζηηο Nέεο-Eλαιιαθηηθέο
θαιιηέξγεηεο. Δίλαη Δζληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ European Society for
Agronomy. Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (2008-2012). Σήκεξα είλαη Κνζκήηνξαο ηεο
Σρνιήο Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο.
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Δξγαζηήξην Γεσξγίαο
Τκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552041125
Fax: 2552541193
E-mail: skoutrou@agro.duth.gr

Ζ Λαμπρινή Λσμπερούδη είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Τκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ
Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Τκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Έρεη ζπκκεηάζρεη
ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα, ελώ έρεη
εηθνζαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνύο (ΔΛΓΑ, ΔΑΣ Έβξνπ,
ΔΛΒΗΕ Οξεζηηάδαο θιπ., Οξγαληζκόο Βάκβαθνο, Κέληξν Σπνξνπαξαγσγήο Νάμνπ).
Σήκεξα εξγάδεηαη σο πξντζηακέλε ηνπ ΚΔΠΠΥΔΛ Οξεζηηάδαο, σο γεσπόλνο ζηνλ
έιεγρν πηζηνπνίεζεο θαη εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ θαη ζηνλ έιεγρν
εκπνξίαο ιηπαζκάησλ.
Τει.: 2552029751 & 697 81 84 632
E-mail: n_lyberoudi@yahoo.gr

Ο Μιταήλ Κ. Μανηζανάς είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο θαη
Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο ζηελ Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Αζελώλ. Δπίζεο, ν
θ. Μαληδαλάο είλαη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνύ
θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δπί ζεηξά εηώλ παξαδίδεη ζεκηλάξηα
εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε Αλώηαηεο Αθαδεκίεο. Δίλαη Γηδάθηνξαο
Φηινζνθίαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γηδάθηνξαο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, πηπρηνύρνο ηεο Θενινγηθήο θαη ηεο
Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γηδάζθεη ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ από ην 2003 κέρξη ζήκεξα ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό
επίπεδν θαη πξαγκαηνπνηεί δηαιέμεηο ζε πξνπηπρηαθό θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν
ζηα Τκήκαηα ηεο Βηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά
παγθόζκηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζην εμσηεξηθό θαη ζην εζσηεξηθό θαη απνηειεί
κέινο πνιιώλ επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ. Έξγα ηνπ: Ζ έννοια ηηρ τςσήρ ζηην Απσαία
Δλληνική Φιλοζοθία, Ο έμθπυν βίορ και η εςδαιμονία ζηον Πλυηίνο, Ζ ηθική ηος
Απιζηοηέλοςρ και η μεηαθςζική ηος Γπηγοπίος Παλαμά, Ζ θιλοζοθική, θεολογική και
τςσολογική διάζηαζη ηηρ αςηογνυζίαρ καηά ηον Δπίκηηηο, Ο ζηυικόρ ηπόπορ
διασείπιζηρ ζσέζευν και κπίζευν, Ο μςζηικόρ βίορ και η διασείπιζη ηυν θόβυν καηά
ηον Δπίκοςπο. Ο θ. Μαληδαλάο έσει δύν κεηαθξάζεηο γηα ην Βήκα – Διιεληθά
Γξάκκαηα: David Miller: Πολιηική θιλοζοθία, Αζήλα 2006 θαη Julian Stallabrass:
Σύγσπονη Τέσνη, Αζήλα 2007 θαη 30 άξζξα δεκνζηεπκέλα ζε έγθξηηα ειιεληθά θαη
δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Αζελώλ
Φξπζαιιίδνο 38 θαη Θεκηζηνθιένπο
14561 Νέα Κεθηζηά
E-mail: mic.mantzanas@gmail.com
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Ο Δσάγγελος Μανωλάς γελλήζεθε ζηε Νάμν ην 1961. Τν 1983 ηνπ απελεκήζε ην
πηπρίν Bachelor of Arts ζηελ Κνηλσληνινγία από ην Παλεπηζηήκην Essex, ην 1985 ην
πηπρίν Master of Arts ζηηο Γηεζλείο Σρέζεηο από ην Παλεπηζηήκην Kent at Canterbury,
θαη ην 1989 αλαθεξύρζεθε δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aberdeen. Ο Γξ. Μαλσιάο
είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο-Γαζηθήο
Δθπαίδεπζεο ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Έρεη δεκνζηεύζεη πεξηζζόηεξεο από 100 εξγαζίεο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41157
E-mail: emanolas@fmenr.duth.gr

Ο Γημήηρης Μαηθόποσλος ην 1972 πήξε πηπρίν Βηνινγίαο από ην Βηνινγηθό Τκήκα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ην 1976 απέθηεζε Ph.D. ζηνλ ηνκέα ηεο Κπηηαξηθήο
Βηνινγίαο από ην Παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθώβεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Έθηνηε
ππήξμε: Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην Mellon Institute of Sciences, CarnegieMellon University, Pittsburgh, Pa USA. Δπηκειεηήο, Λέθηνξαο θαη Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο ζην εξγαζηήξην Βηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην εξγαζηήξην
Δθαξκνζκέλεο Βηνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Σρνιήο Αγξηλίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.
Γηεηέιεζε ζπλεξγάηεο ηνπ Medical Oncology Laboratory, I.C.R.F., St Bartholomew’s
Hospital Medical College, London, UK. Υπήξμε επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζηνλ Τνκέα
ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Υγηεηλήο ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκόζηαο Υγείαο.
Σήκεξα είλαη Καζεγεηήο Βηνινγίαο - Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο ζην εξγαζηήξην
Δθαξκνζκέλεο Βηνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Έρεη ππάξμεη πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ.
Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηελ επίδξαζε δηαθόξσλ, βηνηηθώλ θαη
κε, πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζην γελεηηθό πιηθό ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ, κε
έκθαζε ζηνλ άλζξσπν. Δπηπιένλ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία αζρνιείηαη κε ηε
κειέηε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή θαη Φηινζνθία. Δίλαη
ζπγγξαθέαο ζεκαληηθνύ αξηζκνύ δηεζλώλ δεκνζηεύζεσλ θαζώο θαη παξνπζηάζεσλ
ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα.
Τκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Πνιπηερληθή Σρνιή
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
Σεθέξε 2
30100 Αγξίλην
Τει.: 2641 0 74115
Fax: 2641 0 74176
E-mail: dmatthop@upatras.gr & dmatthop@cc.uoi.gr

O Ιωζήθ Μποηεηζάγιας είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
ζην Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. H έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία ηνπ
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επηθεληξώλνληαη ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληνινγίαο, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα επηθεληξώλεηαη ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθώλ ζπκπεξηθνξώλ,
Οηθνινγηθώλ Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ, Με Κπβεξλεηηθώλ Πεξηβαιινληηθώλ
Οξγαλώζεσλ θαη Νέσλ Κνηλσληθώλ Κηλεκάησλ. Σύληνκα αλακέλεηαη λα
θπθινθνξήζεη έλα βηβιίν ηνπ (ζε ζπλ-επηκέιεηα κε ηνλ Wolfgang Ruedig, University
of Starthclyde, UK) γηα ηα πξάζηλα θόκκαηα ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα.
Τκήκα Πεξηβάιινληνο
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
81100 Μπηηιήλε
E-mail: iosif@aegean.gr

Ζ Μαρία Μσλωνή γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981. Τν 2004 έιαβε πηπρίν
Φηινζνθίαο από ηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ην 2011 ηεο απνλεκήζεθε Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα
Δηδίθεπζεο ζηελ Ζζηθή Φηινζνθία από ην ίδην Παλεπηζηήκην. Δίλαη ππνςήθηα
δηδάθησξ Φηινζνθίαο ζην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ηα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εληάζζνληαη ζην ρώξν ηεο Ζζηθήο θαη ηνπ
Νενπιαησληζκνύ. Μηιά Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα.
Λαζθαξίδνπ 125
Καιιηζέα
Αζήλα
Τει.: 6945-038755
E-mail: mariamiloni@gmail.com

Ζ ηαμαηία Ναζιάκοσ είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο,
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο, Οξεζηηάδα. Δίλαη θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ Τερλνιόγσλ Γεσπνλίαο ηνπ ΤΔΗ
Λάξηζαο (2011) θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ (Master of Science) ηνπ
Staffordshire University (UK), κε ηίηιν κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο “Business Model
Identification and Perceptions for Agroforestry Consulting Co.” (2013). Τν ζέκα ηεο
δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο είλαη «Αγποδαζοπονία και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη:
Πολιηική και Οικονομική Θεώπηζη» (2014). Δίλαη κέινο ηνπ Διιεληθνύ Αγξνδαζηθνύ
Γηθηύνπ.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
E-mail: matinanas@hotmail.com

Ο Ιωάννης Δ. Νικολάοσ είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Τα επηζηεκνληθά
ελδηαθέξνληα ηνπ αθνξνύλ ζέκαηα αεηθόξνπ επηρείξεζεο, πξαζηλίζκαηνο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο, πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο,
πεξηβαιινληηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ζήκαηα πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο
πξντόλησλ. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ μεπεξλνύλ ηηο 30 ζε πεξηνδηθά δηεζλνύο
θύξνπο κε θξηηέο, έρεη πάλσ από 10 θεθάιαηα ζε βηβιία θαη πάλσ από 30 εξγαζίεο ζε
ζπλέδξηα. Δπίζεο, είλαη αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ζύληαμεο ηνπ πεξηνδηθνύ
International Journal of Innovation and Sustainable Development θαη ζπληδξπηήο ηνπ
εξγαζηεξίνπ Οηθνλνκηθά ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Τερλνινγίαο.

359

Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Βαζ. Σνθίαο 12
67100 Ξάλζε
E-mail: inikol@env.duth.gr

Ο Μιταήλ Ορθανοσδάκης είλαη δαζνιόγνο κε δηδαθηνξηθό ζηελ δαζηθή
εδαθνινγία-κηθξνβηνινγία εδαθώλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζπκβησηηθέο ζρέζεηο ηνπ Alnus
glutinosa. Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απνηεινύλ ε κηθξνβηνινγία εδάθνπο κε
έκθαζε ζηε ζπζαλνεηδή κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζε, (Arbuscular mycorrhizal
symbiosis), θαζώο θαη ε βηνινγηθή αδσηνδέζκεπζε. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρεη
αζρνιεζεί κε ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ εδαθώλ ηδηαίηεξα κεηά από κεηαιιεπηηθή
δξαζηεξηόηεηα. Ο Γξ. Οξθαλνπδάθεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηθήο
Δδαθνινγίαο ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41109
E-mail: morfan@fmenr.duth.gr

Ο Αριζηοηέλης Υ. Παπαγεωργίοσ είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ζην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Σπνύδαζε δαζνιόγνο – πεξηβαιινληνιόγνο ζην Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τν 1991 έιαβε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ από ην
Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Φαλίσλ θαη ην 1995 νινθιήξσζε ην δηδαθηνξηθό
ηνπ ζην Georg August Universität Göttingen. Έρεη ζαλ θύξην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ
ηελ εμειηθηηθή θαη πιεζπζκηαθή γελεηηθή ζε θπηά, ηόζν ζε ζεσξεηηθό όζν θαη ζε
πεηξακαηηθό επίπεδν. Έρεη εξγαζηεί ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα, πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ
θαη ζηε Γαζηθή Υπεξεζία. Δπηπιένλ αζρνιείηαη κε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ θπηώλ ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή. Δπίζεο, έρεη αλαπηύμεη δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
ηόζν ζαλ εθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο όζν θαη κέζα από
θνηλσληθέο δξάζεηο.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 25520 41155
Fax: 25520 41192
E-mail: apapage@fmenr.duth.gr

Ο Αναζηάζιος Παπανικολάοσ ηοσ Ιωάννη γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1980.
Δίλαη δηδάθησξ ηεο Σρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από ην 2013 (ππόηξνθνο ΗΚΥ) κε
εηδίθεπζε ζηελ Δξκελεία Πεξηβάιινληνο. Απνθνίηεζε από ηε ίδηα Σρνιή ην 2003,
ελώ νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο εθεί ην 2006 ζην γλσζηηθό
αληηθείκελν: Γαζηθή Αλαςπρή, Πεξηβαιινληηθή Αγσγή θαη Κνηλσληνινγία.
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Σπνπδαζηήξην Γαζηθήο Αλαςπρήο, Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη Κνηλσληνινγίαο
Σρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Σηξ. Μαθξπγηάλλε 17
54535 Θεζζαινλίθε
Τει.: 6978-990204
E-mail: tasos8pap@yahoo.gr

Ζ Γάθνη Πέηκοσ είλαη Νεπηαγσγόο, πηπρηνύρνο ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκώλ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο, ηεο Παηδαγσγηθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Υπεξεηεί ζην ρώξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
από ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο
ζηελ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Υπαίζξνπ» από
ην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Από ην 2011 είλαη ππνςήθηα Γηδάθηνξαο ηνπ
ίδηνπ Τκήκαηνο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ελώ έρεη
δεκνζηεπκέλν έξγν κε αληηθείκελν ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη Δπηθνηλσλία.
Σνπκειά 18
55132 Καιακαξηά
Θεζζαινλίθε
E-mail: dafnipetk@gmail.com

Ο Δσάγγελος Πρωηοπαπαδάκης είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δθαξκνζκέλεο Ζζηθήο
ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Έρεη δεκνζηεύζεη ηέζζεξηο
κνλνγξαθίεο ζηα Διιεληθά: Ζ Δςθαναζία απένανηι ζηην Σύγσπονη Βιοηθική (Αζήλα:
Σάθθνπιαο, 2002), Οικολογική Ζθική (Αζήλα: Σάθθνπιαο, 2005), Πεπιβαλλονηική
Ζθική: Ο Άπνε Νερ και η Βαθιά Οικολογία (Αζήλα: Σάθθνπιαο, 2009) θαη
Κλυνοποίηζη και Βιοηθική (Αζήλα: Παπαδήζεο, 2013). Έρεη επηκειεζεί ηελ έθδνζε
ελόο ζπιινγηθνύ έξγνπ ζηα Αγγιηθά: Animal Ethics – Past and Present Perspectives
(Berlin: Logos Verlag, 2012)· ελόο ζηα Σεξβηθά: Primenjena Ethika (Novi Sad:
Mediterran Publishing, 2014 – από θνηλνύ κε ηελ Duska Franeta) θαη ελόο αθόκε ζηα
Διιεληθά: Πεπιβαλλονηική Ζθική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ για ηον 21ο Αιώνα,
Οξεζηηάδα: Δθδόζεηο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 2013 – από θνηλνύ
κε ηνλ Δπάγγειν Μαλσιά). Πεξηζζόηεξα από πελήληα άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ. Δίλαη κέινο δηαθόξσλ θηινζνθηθώλ εηαηξεηώλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο
αιινδαπήο θαη Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο.
Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Χπρνινγίαο
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Τει.: 210-7277574
Fax: 210-7277535
E-Mail: eprotopa@ppp.uoa.gr
Website: www.protopapadakis.gr

Ο Κωνζηανηίνος ούηζας γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1948. Τν 1975
απνθνίηεζε από ην Τκήκα Γαζνινγίαο ηεο Γεσπνλνδαζνινγηθήο Σρνιήο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ην 1987 αλαθεξύρζεθε δηδάθησξ
ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Από ην 2009 ν Κσλζηαληίλνο Σνύηζαο είλαη Καζεγεηήο
ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή θαη
Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή – Γαζηθνί Πόξνη θαη Πνζνηηθέο Μέζνδνη». Ο Κσλζηαληίλνο
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Σνύηζαο θαηείρε πνιιέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο νη θπξηόηεξεο από ηηο νπνίεο είλαη:
Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΗ Λάξηζαο, Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο,
Πξόεδξνο ηνπ Οξγαληζκνύ Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ θαη Πξόεδξνο ηνπ
Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει : 2552 0 41105
E-mail: soutsas@fmenr.duth.gr

Ο ησλιανός Σαμπάκης είλαη απόθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δηδάθηνξαο
ζην ίδην ηκήκα κε ζέκα: «Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα από δαζνπνιηηηθή
ζθνπηά». Δίλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην
αληηθείκελν ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο. Πεξηζζόηεξεο από 45 εξγαζίεο ηνπ έρνπλ
δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη
πξνζηαζίαο.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41134
Fax: 2552 0 41192
E-mail: stampaki@fmenr.duth.gr
Website: http://utopia.duth.gr/~stampaki/

Ζ Νικολέηηα Σζόοσνς είλαη Λέθηνξαο ζην Open University, UK. Οινθιήξσζε ην
δηδαθηνξηθό ηεο ζην Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ην 2009 θαη
ζηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε σο Marie Curie Research Fellow ζην University of
Birmingham. Τα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε δηεξεύλεζε ησλ
παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν απνδνρήο δεκόζησλ πεξηβαιινληηθώλ
πνιηηηθώλ από ηνπο πνιίηεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε επίπησζε ηνπ ηνπηθνύ
θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ. Έρεη δεκνζηεύζεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε πιήζνο δηεζλώλ
πεξηνδηθώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνδηθώλ Journal of Environmental
Management, Ecological Economics θαη Climatic Change.
Department of Geography
Open University
Walton Hall
Milton Keynes
MK7 6AA
UK
E-mail: nikoleta.jones@open.ac.uk

Ο Γεώργιος Σζανηόποσλος είλαη απόθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ (1995) θαη δηδάθηνξαο ηνπ ίδηνπ Τκήκαηνο (2000) κε ζέκα:
«Δθαξκνγέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ηελ
δηακόξθσζε δαζηθήο πνιηηηθήο». Από ην 2014 είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην
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Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην αληηθείκελν ησλ Γαζηθώλ Δθαξκνγώλ.
Έρεη δεκνζηεύζεη, πεξηζζόηεξεο από 50 εξγαζίεο, ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα,
ζε ζέκαηα Γαζηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλίαο.
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Σρνιή Δπηζηεκώλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παληαδίδνπ 193
68200 Οξεζηηάδα
Τει.: 2552 0 41118
Fax: 2552 0 41192
E-mail: tsantopo@fmenr.duth.gr

Ο Ιωάννης Ν. Υαηζόποσλος έιαβε από ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν ην
δίπισκα ηνπ Αγξνλόκνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ην 1971 ηηκεζείο κε ην
Φξπζνβέξγην βξαβείν (κεγαιύηεξνο βαζκόο δηπιώκαηνο). Από ην University of
Washington, ΖΠΑ, όπνπ είρε ππνηξνθία research assistantship, έιαβε ηνπο ηίηινπο:
MSCE (1976) θαη Ph.D. (1979). Δθιέρζεθε αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην California
State University, Fresno, Civil Engineering Department, Surveying and
Photogrammetry Program (1980) θαη ην 1984 πήξε πξναγσγή ζηε βαζκίδα ηνπ
θαζεγεηή ζε κόληκε ζέζε (tenure). Σην CSU Fresno, ζπλέβαιε ώζηε ην πξόγξακκα
ηνπ Surveying Engineering λα αλαδεηρζεί ζε έλα από ηα θαιύηεξα ζηηο ΖΠΑ θαη
ηηκήζεθε κε ην βξαβείν ηνπ εμέρνληνο θαζεγεηή. Ύζηεξα από ελλέα ρξόληα
ππεξεζίαο παξαηηήζεθε από ην CSUF θαζώο είρε εθιεγεί θαη αλέιαβε θαζήθνληα ζηε
βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Πεξηβάιινληνο (1989),
όπνπ ππεξεηεί κέρξη ζήκεξα. Ίδξπζε ην Δξγαζηήξην Τειεπηζθόπεζεο θαη ΓΣΠ
(1995) ζην νπνίν είλαη δηεπζπληήο. Έρεη δεκνζηεύζεη πεξηζζόηεξεο από 110 εξγαζίεο
ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Έρεη δεκνζηεύζεη πέληε
βηβιία, ηξία ζρεηηθά κε ηελ ηνπνγξαθία θαη δύν θηινζνθηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ
παηδεία. Έρεη δεκνζηεύζεη θεθάιαηα ζε επηά δηαθνξεηηθνύο ζπιινγηθνύο ηόκνπο.
Τκήκα Πεξηβάιινληνο
Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ
81100 Μπηηιήλε
Τει.: 2251 0 71762
E-mail: ihatz@aegean.gr

Ζ Μαρία Κ. Υωριανοπούλοσ είλαη Υπνςήθηα Γηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Τκήκαηνο
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Χπρνινγίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Ο ηίηινο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο είλαη Ανθπώπινα
Γικαιώμαηα και Οπιακέρ Καηαζηάζειρ. Δίλαη επίζεο, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα ηνπ
Τνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Τα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εληάζζνληαη ζην
ρώξν ηεο εζηθήο γεληθόηεξα, ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο εηδηθόηεξα θαη ηδίσο αθνξνύλ
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηνπο κε αλζξώπηλνπο έκβηνπο
νξγαληζκνύο, ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ εζηθνύ πξνζώπνπ. Άξζξα ηεο
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε επηζηεκνληθνύο ηόκνπο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο
θαζώο θαη ζε εγρώξηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δίλαη κέινο ηεο Διιεληθήο
Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο.
Φηινζνθηθή Σρνιή
Παλεπηζηεκηνύπνιε
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Εσγξάθνπ
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157 84 Αζήλα
Τει.: 210-7277678
E-mail: mchorian@ppp.uoa.gr
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