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χΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡχΗ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Τῷ  Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ Μανιάτῃ, Βουλευτῇ Ἀργολίδος, τέκνῳ τῆς 
ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ. 

Κατά τόν ἐν Ἁγίοις προκάτοχον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, τόν Γρηγό-
ριον, φαμέν, τόν Θεολόγον, ὁ Δημιουργός Πατήρ, δι’ Υἱοῦ καί ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι ἔπλασε τόν ἄνθρωπον καταστήσας αὐτόν «ἐπόπτην τῆς ὁρατῆς 
κτίσεως, μύστην τῆς νοουμένης, βασιλέα τῶν ἐπί γῆς, βασιλευόμενον 
ἄνωθεν, ἐπίγειον καί οὐράνιον» (Λόγος εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος). 
Καθίσταται, λοιπόν, οὗτος «βασιλεύς τῶν ἐπί γῆς», βασιλεύς ἀλλ’ οὐχί 
τύραννος αἱμοδιψής, οὐδέ δικτάτωρ ἀνάλγητος, ἀλλά βασιλεύς διοικῶν 
τά ἐπί γῆς σωφρόνως, ἐν ἀγάπῃ καί δικαιοσύνῃ. Οὔτε ἐπαιρόμενος διά 
τήν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐξουσίαν, οὔτε παραιτούμενος διά δῆθεν ταπεινό-
τηταν. «Ἄρχει τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ 
καί τῶν κτηνῶν καί πάσης τῆς γῆς καί πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπό-
ντων ἐπί τῆς γῆς» (Γεν. Αʹ, 26). Ὑποχρεοῦται «ἐργάζεσθαι καί φυλάσ-
σειν» (αὐτόθι Βʹ, 15), οὐχί δέ φυλάσσειν μόνον ἀλλά καί προφυλάσ-
σειν ἀπό ἀφανισμοῦ πᾶν εἶδος ζώων καί φυτῶν. 

Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος κατεστάθη ὡς «πιστός καί φρόνιμος οἰκο-
νόμος» (Λουκᾶ ΙΒʹ, 42), ἵνα διαχειρίζηται τά τοῦ οἴκου, ὅστις οὐκ ἔστιν 
ἰδικός του, ἀλλά τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Ὀφείλει «ὡς καλός οἰκονόμος 
ποικίλης χάριτος Θεοῦ» (Αʹ Πέτρου Δʹ, 10) νά διατηρῇ τήν ἰσορρο-
πίαν ἐν τῇ κτίσει, νά παρεμβαίνῃ ἐπί καλῷ, νά ἀποτρέπῃ καταχρήσεις 
καί ἀπαγορεύῃ καταστροφάς, νά «βασιλεύῃ», ἑνί λόγῳ, ἀπονέμων  
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τό πρέπον καί ἐπωφελές καί νά ἐνθυμῆται ὅτι διά Θεοῦ βασιλεύει  
(«δι’ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσι» Παροιμ. Ηʹ, 15), καί ὅτι «βασιλεύεται 
ἄνωθεν». 

Ὅμως, «οἱ τούς δούλους ἔχοντες», ἵνα καί τοῦ ἑτέρου προκατόχου τῆς 
ἡμετέρας Μετριότητος μνησθῶμεν, τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου, «τούς ὑπασπιστάς, τούς ὑπηρέτας, τούς παρασίτους, 
τούς κόλακας, τά ὀχήματα, τούς χρυσοχαλίνους ἵππους, τά βαλανεῖα, τά 
χωρία, τούς χρυσοφόρους οἴκους, τά ἐψηφωμένα ἐδάφη, τήν βασιλείαν, 
τήν ἐξουσίαν, τήν δεσποτείαν» (ΣΤʹ Λόγος εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον), πῶς 
ἐστί δυνατόν ἵνα πεισθῶσιν ὅτι «βασιλεύονται ἄνωθεν»;

Ὑπερχαίρομεν, ὅθεν, ἀναγινώσκοντες βιβλία ἀσχολούμενα εἰς ὑπο-
θέσεις περιβαλλοντικάς. Ἴσως συνειδήσεις ἀφυπνισθῶσιν, ἴσως σω-
στικαί ἐπεμβάσεις ἀποτρέψωσι περαιτέρω καταστροφάς, ἴσως πολλοί 
κατανοήσωσιν ὅτι πέραν τοῦ τσιμέντου καί τῆς ἀσφάλτου ὑπάρχει ὁ 
θροῦς τῶν πιτύων (ὅσαι ἐξ αὐτῶν ἐναπέμειναν), τοῦ ρύακος ὁ φλοῖσβος, 
τῆς ἀηδόνος ὁ τερετισμός, τῆς ἀναδυομένης φώκης οἱ παιγνιώδεις 
ὀφθαλμοί καί τά τόσα ἄλλα τοῦ Δημιουργοῦ ἐγκαλλωπίσματα... 

Ἄλλως, «ἀπόλωλεν ἡ ἐλπίς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν» (Ἰεζ. ΛΖʹ, 11).
Ἐπευλογοῦμεν, ὅθεν, Πατριαρχικῶς τό πόνημα ὑμῶν τό ὑπό τόν τίτ-

λον « Ἡ πρόκληση τῆς πράσινης ἀνάπτυξης», εὐχόμενοι ὅπως πολλοί 
ἀρεσθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διδάγματα καί σοφίαν διά τήν σωστήν διαχείρισιν 
τοῦ περιβάλλοντος. Ἐσχάτη γάρ ὥρα ἐστίν. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. 

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρον Αὐτοῦ ἔλεος εἴησαν μεθ’ ὑμῶν καί 
πάντων τῶν ἐντευξομένων. 

ʹ
βθʹ Αὐγούστου κηʹ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Μάρτιο του 2009, οι Τζόζεφ Στίγκλιτζ και Nίκολας Στερν 
έγραφαν από κοινού: «Αντιμετωπίζουμε δύο κρίσεις: μια παγκό-
σμια οικονομική κρίση που προκλήθηκε από κακή διαχείριση των κιν-
δύνων του οικονομικού τομέα και μια ακόμη πιο σοβαρή, κλιματική 
κρίση, οι συνέπειες της οποίας μπορεί να φαίνονται πιο μακρινές, αλ-
λά θα καθοριστούν από τις σημερινές μας ενέργειες. Ασφαλώς κάποια 
στιγμή θα βγούμε από την οικονομική κρίση, αν και λάθη διαχείρι-
σης θα επηρεάσουν την έκταση και τη διάρκειά της. Στην περίπτωση, 
όμως, της κλιματικής αλλαγής, λάθη διαχείρισης μπορεί να οδηγή-
σουν σε μη αναστρέψιμα αποτελέσματα. Αν είχαμε 1.000 πλανήτες, 
θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτό το απερίσκεπτο και επικίνδυνο 
πείραμα που έχουμε ξεκινήσει, και αν επέλθει η καταστροφή, απλά 
θα μετακομίζαμε σε έναν άλλο πλανήτη. Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτή 
την πολυτέλεια. Έχουμε έναν μόνο πλανήτη». 

Η διαρκώς επιδεινούμενη παγκόσμια περιβαλλοντική 
κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε κλιματικό Αρμαγεδδώνα, 
η νομισματική κρίση της Νοτιοανατολικής Ασίας τη δεκαε-
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τία του ’90, η χρηματιστηριακή φούσκα των dot.com εται-
ρειών και η πρόσφατη στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ έδειξαν 
τα όρια ενός συστήματος που λειτουργεί με απίστευτη αλα-
ζονεία και στρουθοκαμηλισμό, σε καθεστώς πλήρους απο-
ρύθμισης των αγορών. Η ταυτόχρονη παγκόσμια επισιτιστι-
κή κρίση, με τη φυσική ή τεχνητή έλλειψη τροφίμων και την 
παράλληλη εκτόξευση της τιμής τους στα ύψη, μαζί με την 
καταναλωτική φούσκα των τελευταίων δεκαετιών, επιτείνουν 
τα προβλήματα. Κανένας από τους περιλάλητους παγκόσμι-
ους οχτώ στόχους της χιλιετίας (Millennium Development 
Goals – MDGs) δεν έχει καν προσεγγιστεί, παρά την πολύ με-
γάλη διακρατική συναίνεση σε αυτούς. 

Την ίδια στιγμή η ανθρωπότητα δείχνει να αγνοεί ότι 
μπροστά στα περίπου 18 τρισ. δολάρια του ετήσιου παγκό-
σμιου ΑΕΠ, η φύση και τα οικοσυστήματά της μας προσφέ-
ρουν οικονομικές υπηρεσίες που ξεπερνούν τα 33 τρισ. δο-
λάρια. Έτσι, το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, 
ώστε να συνεχίσει να μας προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες 
του, δείχνει μονόδρομος ακόμη και για τους παραδοσιακούς 
οικονομολόγους. Αξίζει πάντως να θυμόμαστε ότι ενώ τα 
κράτη και οι κυβερνήσεις βρήκαν σχετικά γρήγορα τα πε-
ρίπου 4 τρισ. δολάρια για την αντιμετώπιση της οικονομι-
κής κρίσης, δεν μπορούν να εξοικονομήσουν τα μόλις 100 
δισ. δολάρια για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώ-
χειας. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), η ανερ-
γία που προκλήθηκε μόνο τον τελευταίο χρόνο από την όξυν-
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ση της οικονομικής κρίσης θα χρειαστεί τουλάχιστον πέντε 
χρόνια ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης για να καλυφθεί, 
έτσι ώστε να φτάσουμε στα προ του 2008 επίπεδα ανεργίας, 
που ήταν, ούτως ή άλλως, υψηλά. Το 2009 εκτιμάται ότι θα 
απολυθούν 50.000.000 εργαζόμενοι και θα φτάσουν τα 
200.000.000 οι άνθρωποι που θα αμείβονται με 2 δολάρια 
την ημέρα. Όμως, σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες οι θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται από «πράσινες» επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες μειώνουν κατά 12% την ανεργία, ενώ 
εκτιμάται ότι η Πράσινη Οικονομία θα δημιουργήσει την 
επόμενη δεκαετία στην ΕΕ και τις ΗΠΑ πάνω από 15.000.000 
άμεσες νέες θέσεις εργασίας. Σ’ αυτές πρέπει να προστεθούν 
άλλες τουλάχιστον 20.000.000 θέσεις που δημιουργούνται 
έμμεσα. 

Οι εκθετικοί ρυθμοί αύξησης της τεχνολογίας και των 
καινοτομιών δεν ακολουθούνται από αντίστοιχες αυξήσεις 
του παγκόσμιου επιπέδου διαβίωσης. Ο πρόεδρος της Βρα-
ζιλίας Λούλα ντα Σίλβα αναρωτήθηκε δημόσια: «Πώς θα εξη-
γήσουμε στην επόμενη γενιά ότι είχαμε τόσα πολλά και κάναμε τόσα 
λίγα;» Η διαρκής μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ δεν είχε 
καμία παράλληλη εξέλιξη στις αμοιβές των εργαζομένων, οι 
οποίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, αντί να αυξηθούν μειώνο-
νταν, ενώ ταυτόχρονα ήταν απούσα οποιαδήποτε κοινωνική 
διάσταση της παγκοσμιοποίησης, και πολύ περισσότερο το 
μεγάλο αίτημα του εξανθρωπισμού της. Σε ακραίες συνθή-
κες παγκόσμιας εξαθλίωσης βρίσκουν πεδίο ανάπτυξης όλα 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, όπως 
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ο ατομικισμός, η απληστία, η σκληρότητα, η εξαπάτηση, η 
δημαγωγία, ο κυνισμός, η ανηθικότητα. Ποτέ στην παγκό-
σμια ιστορία δεν είχε υπάρξει τέτοια πρωτοφανής συγκέ-
ντρωση πλούτου και εξουσίας κάθε είδους σε τόσο λίγους 
ανθρώπους. 

Η πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη δεν έχουν καν 
χρήματα για να τα χάσουν. Δεν κινδυνεύουν να χάσουν το 
σπίτι τους λόγω μη πληρωμής των δόσεων του στεγαστικού 
δανείου, γιατί απλώς ποτέ δεν έζησαν μέσα σε ένα σπίτι. Κά-
ποιοι δε σκέφτονται πια το αύριο, γιατί φοβούνται ότι δε θα 
έχουν καν αύριο. 

Η ειρωνεία της παγκόσμιας ιστορίας είναι ότι οι σημερι-
νοί ηγέτες των G8 και G20 καταλήγουν στα ίδια συμπερά-
σματα και προτείνουν τις ίδιες συνταγές με τους ηγέτες της 
κρίσης του 1920-30. Η διαφορά βρίσκεται όχι στη μεθοδο-
λογία αλλά στα μεγέθη. Το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης φτάνει τα 200 δισ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ), 
ενώ το γνωστό Σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο πέτυχε την ανόρ-
θωση των ευρωπαϊκών οικονομιών μετά το Βʹ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1948-1951), δεν ξεπέρασε τα 13 δισ. δολάρια και 
διανεμήθηκε σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, το Δεκέμ-
βριο του 2008 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με το 
φιλόδοξο σχέδιο «20-20-20» για την ενέργεια και την κλιμα-
τική αλλαγή, το οποίο στοχεύει στη μείωση των ευρωπαϊκών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, ενώ παράλ-
ληλα αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στην κατανάλωση ενέργειας 
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στο 20% και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
κατά 20% μέχρι το 2020. 

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα έρχεται το βιβλίο αυτό να προ-
σθέσει κάποιους (ελπίζω, χρήσιμους) προβληματισμούς, να 
ανιχνεύσει στοιχεία αναγκαίων πολιτικών επιλογών και δρά-
σεων και ταυτόχρονα να καταθέσει μια βαθιά προσωπική 
αγωνία για το διαχρονικό και αναπάντητο συμβολικό ερώ-
τημα «Πού πάμε;». Τα κείμενα που ακολουθούν μοιραία βα-
ρύνονται με τη σκοπιμότητα υποστήριξης της κάθε φορά 
τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας των τελευταίων δύο 
ετών. Ταυτόχρονα όμως τα κείμενα αυτά αποτελούν κατά-
θεση ενός ακαδημαϊκού και πολιτικού ο οποίος τα τελευταία 
χρόνια, είτε στο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο είτε στο αμό-
νι της καθημερινής πολιτικής, συμμετέχει ενεργά στη συζή-
τηση για τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές της Ολοκλη-
ρωμένης Ανάπτυξης (τη δεκαετία του ’80), που μετασχημα-
τίστηκε σε βιώσιμη Αειφόρο Ανάπτυξη (τη δεκαετία του ’90) 
και που σήμερα αυτοπροσδιορίζεται ως Έξυπνη και Πρά-
σινη Ανάπτυξη, ενσωματώνοντας απολύτως τόσο τον πυλώ-
να της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και της «πράσινης» 
απασχόλησης όσο και τον πυλώνα των αναγκαίων θεσμικών, 
νομικών και κοινωνικών ανατροπών που απαιτούν οι περι-
στάσεις. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνο-
νται κείμενα που πραγματεύονται την Πράσινη Ανάπτυξη 
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και την Καινοτομία. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται 
βασικά κείμενα για τον Εθνικό χωροταξικό Σχεδιασμό, το 
Ειδικό χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς και 
δύο κείμενα για τα Μητροπολιτικά Κέντρα της χώρας, Αθή-
να και Θεσσαλονίκη. Σε καθένα από τα δύο μέρη περιλαμ-
βάνεται και από μια σχετική ομιλία του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ, Γ. Α. Παπανδρέου. Το βιβλίο κλείνει με το κεφάλαιο 
που έχω ονομάσει Σπουδαία, Ατάκτως Ερριμμένα, όπου περι-
λαμβάνονται, με τυχαίο τρόπο, στοιχεία και πληροφορίες 
που με εντυπωσίασαν και τα οποία, κατά τη γνώμη μου, απο-
τελούν μικρά κομμάτια ενός ατέλειωτου παζλ γνώσεων που 
πρέπει διαρκώς να συμπληρώνεται, να επικαιροποιείται, να 
αναδεικνύεται και να προβάλλεται σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερους ανθρώπους. 

Τα κείμενα στο ανά χείρας βιβλίο αποτελούν τελικά σκέ-
ψεις ενός πολίτη που νοιάζεται ειλικρινά για τους συνανθρώ-
πους του και που μονίμως αισθάνεται ένοχος γιατί ξέρει ότι 
έχει κάνει πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσε και που 
απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτή τη βαθιά εσωτερική ανάγκη 
προσωπικής απενοχοποίησης και απολογίας στα παιδιά και 
τους φίλους μου εκφράζει το βιβλίο αυτό. 

Μακάρι το τελικό αποτέλεσμα να φανεί χρήσιμο σε όσους 
το τιμήσουν με λίγο από το χρόνο τους. 

Γιάννης Μανιάτης
Σεπτέμβρης 2009
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Μέχρι πριν από λίγο καιρό, κάποιοι δήθεν έξυπνοι συνδύα-
ζαν την Πράσινη Ανάπτυξη με τα... ομόχρωμα άλογα. Προ-
φανώς, τώρα σιωπούν εκκωφαντικά, αφού διαπιστώνουν ότι 
οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις «πρασινίζουν» τα προγράμμα-
τά τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη σημερινή χρη-
ματοπιστωτική, περιβαλλοντική, διατροφική και ενεργεια-
κή κρίση που βιώνουμε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν το 20% 
του «πακέτου Ομπάμα» για την αντιμετώπιση της κρίσης σε 
δράσεις Πράσινης Ανάπτυξης. Οι κομουνιστο-καπιταλιστές 
Κινέζοι διαθέτουν πάνω από 220 δισ. δολάρια, δηλαδή το 
38% του προγράμματός τους. Η Γαλλία έχει δεσμευτεί να 
επενδύσει το 21% και η Γερμανία το 13% των αντίστοιχων 
προγραμμάτων τους. 

Πρόσφατη έκθεση οικονομολόγων της ΕΕ εκτίμησε ότι 
κάθε χρόνο, από την υποβάθμιση των φυσικών πόρων –και 
ιδιαίτερα των δασών–, χάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο πά-
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νω από 3,5 τρισ. δολάρια. Με τους σημερινούς ρυθμούς ανά-
πτυξης, σε 20 χρόνια θα χρειαζόμαστε 45% περισσότερη ενέρ-
γεια, το πετρέλαιο θα ανέβει στα 180 δολάρια το βαρέλι, 1 δισ. 
άνθρωποι θα ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα, και 
άλλα 3 δισ. με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα. 

Η βασική αιτία πίσω από όλα αυτά είναι η αχαλίνωτη με-
γέθυνση ενός άπληστου καπιταλιστικού τρόπου εκμετάλλευ-
σης των φυσικών πόρων της γης και η υιοθέτηση ενός αυτο-
καταστροφικού μοντέλου στήριξης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος σε βάρος της πραγματικής οικονομίας. 

Υπερκαταναλωτισμός, περιφρόνηση για το συνάνθρωπο, 
αδιαφορία για τις επόμενες γενιές, ατομικισμός και απομο-
νωτισμός, ανασφάλεια και αύξηση της εγκληματικότητας εί-
ναι τα εμφανή συμπτώματα ενός αδιέξοδου τρόπου οργάνω-
σης των αναπτυγμένων κοινωνιών. 

Το Φεβρουάριο του 2009 δημοσιεύτηκε ένα σημαντικό 
κείμενο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο Μια Πα-
γκόσμια Πράσινη Νέα Συμφωνία. Το κείμενο αυτό αποτελεί την 
κεντρική απάντηση του ΟΗΕ στα αγωνιώδη ερωτήματα ανα-
πτυγμένων και υπό ανάπτυξη κοινωνιών που συνειδητοποι-
ούν ότι, μπροστά στις κατακλυσμιαίες επιπτώσεις των πολ-
λαπλών κρίσεων που ζούμε, η αντίδραση δεν μπορεί να εί-
ναι ούτε μεμονωμένη, από ένα κράτος, ούτε φοβική και αμή-
χανη. Αντίθετα, απαιτείται συνολική συσπείρωση και συντο-
νισμός της παγκόσμιας κοινότητας και των κυβερνήσεων 
και, ταυτόχρονα, εμπροσθοβαρής, επιθετική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. 
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Η ίδια η κρίση δημιουργεί και τις ευκαιρίες για το ξεπέ-
ρασμά της! Ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης, χρηματοοικο-
νομική σταθερότητα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), προ-
στασία των οικοσυστημάτων, φειδωλή διαχείριση των υδα-
τικών πόρων και μείωση της παγκόσμιας φτώχειας αποτε-
λούν τα μεγάλα στοιχήματα. 

Τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αντιμετώπισης της κρίσης τη Νότια Κορέα, η 
οποία ανακοίνωσε πρόσφατα την εθνική της «Πράσινη Νέα 
Συμφωνία», συνολικού κόστους 36 δισ. δολαρίων για τα επό-
μενα τρία χρόνια, με βασικό στόχο τη δημιουργία 960.000 
νέων θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 150.000 μέσα στο 
2009, στο χώρο των κατασκευών. 

Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές προσδιορίζουν ως κεντρικό 
πολιτικό στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου Έξυπνης 
Πράσινης Ανάπτυξης. Ενώ η πλειονότητα των 20 συντηρη-
τικών κυβερνήσεων (από τις συνολικά 27 της ΕΕ) συνεχίζουν, 
δυστυχώς, να αντιδρούν με αμυντικά και φοβικά ανακλαστι-
κά, οι σοσιαλιστές έχουν θέσει επτά καθαρές στρατηγικές 
επιλογές, με στόχο τη δημιουργία άνω των 10.000.000 νέων 
θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή:

Καθαρές μεταφορές, με ενίσχυση του Σιδηροδρόμου •	
και των μαζικών μέσων στήριξης της αστικής κινητι-
κότητας.
Διευρωπαϊκά προγράμματα σύνδεσης των παράκτιων •	
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αιολικών πάρκων και, ταυτόχρονα, ταχύτατη επέκτα-
ση των ευρυζωνικών δικτύων μέχρι την τελευταία γω-
νιά της Ευρώπης.
Αποδοτική –στο μέγιστο βαθμό– χρήση της ενέργειας, •	
με αιχμή του δόρατος την ενεργειακή μόνωση και θω-
ράκιση των κτιρίων.
Σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα, τεχνο-•	
λογία και καινοτομία, ώστε να κλείσει η ψαλίδα με τις 
ΗΠΑ που διαθέτουν 50% παραπάνω πόρους.
Δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμφώνου Απασχόλησης και •	
Κατάρτισης σε «πράσινα» επαγγέλματα, με ενίσχυση 
της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης δεύτερης 
ευκαιρίας.
Απλοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας μικρομε-•	
σαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και δημιουργία περισσό-
τερων θέσεων εργασίας, με υψηλά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα.
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου, •	
μέσα από τη στήριξη περιβαλλοντικά φιλικών και ποι-
οτικών αγροτικών προϊόντων.

Η Πράσινη Ανάπτυξη ξεπερνά κατά πολύ το ζήτημα της 
οικολογίας και της απλής προστασίας του φυσικού περιβάλ-
λοντος. Δημιουργεί έναν άλλο τρόπο ζωής, με ένα άλλο μο-
ντέλο ανάπτυξης, σε μια άλλη, πιο ανθρώπινη κοινωνία, με 
ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Απαιτεί ισόρροπη περι-
φερειακή ανάπτυξη, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
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δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τομές και επαναστάσεις 
στον πυρήνα των λειτουργιών κάθε κράτους, με αλλαγές στο 
φορολογικό σύστημα, τους αναπτυξιακούς νόμους, τα Προ-
γράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Ποινικό Κώδικα, τη 
λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, την ατομική συμπερι-
φορά του καθενός μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
οφείλουμε ως κοινωνία να υιοθετήσουμε αυτό το νέο πρότυ-
πο ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ένα πρότυπο που στηρίζε-
ται στη μοναδικότητα των δύο πυλώνων του πολιτισμού: το 
φυσικό περιβάλλον από τη μια πλευρά και την ανθρώπινη 
ύπαρξη από την άλλη. 

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα metro, σε ειδικό ένθετο για την οικονομία, 7/4/2009)
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΑΖΟΝΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουν χυθεί τόνοι μελάνι και έχουν κα-
ταναλωθεί τόνοι χαρτί για να γραφτούν και να τυπωθούν κεί-
μενα που αναφέρονται στην Πράσινη Ανάπτυξη.

Xωρίς να υποκύπτω στον πειρασμό να διατυπώσω κά-
ποιον ορισμό, είναι σαφές ότι μιλώντας για Έξυπνη Πράσι-
νη Ανάπτυξη αναφερόμαστε σε μια κοινωνία και μια οικο-
νομία που στηρίζεται στη βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, που εξασφαλίζει 
τη λιγότερη δυνατή εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, που 
χρησιμοποιεί δημιουργικά τη νέα γνώση, τις νέες τεχνολο-
γίες και τις καινοτομίες για την παραγωγή νέου πλούτου και 
που, τέλος, διαμορφώνει εθνικές και διεθνικές συνθήκες για 
ελαχιστοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων, των περιφερει-
ακών ανισορροπιών και της παγκόσμιας φτώχειας. 

Πρακτικά, αυτά σημαίνουν, εκτός των άλλων, δράσεις 
έξυπνες, καινοτόμες και ανατρεπτικές, στηριγμένες στις νέ-
ες τεχνολογίες. Η ευρυζωνικότητα των δικτύων επικοινωνι-
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ών, η βιοτεχνολογία, η συνολική ανάπτυξη του γνωστού τρι-
γώνου της γνώσης (εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία) απο-
τελούν στοιχειώδεις παράλληλες προϋποθέσεις για να ευδο-
κιμήσει και να ενισχυθεί η Πράσινη Ανάπτυξη.

Πράσινη Ανάπτυξη δεν είναι ασφαλώς αποκλειστικά και 
μόνο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η κατασκευή 
βιολογικών καθαρισμών λυμάτων, τα εργοστάσια ανακύ-
κλωσης απορριμμάτων, τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα ή 
ο εναλλακτικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Πράσινη 
Ανάπτυξη είναι ακόμη – και όχι μόνο:

Η δημιουργία δημόσιων υποδομών που συμβάλλουν •	
στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, όπως ο 
Σιδηρόδρομος και τα Μαζικά Μέσα Σταθερής Τρο-
χιάς, σε αντιδιαστολή με τους οδικούς άξονες.
Η ευρεία και κατά το δυνατόν πλήρης κατανόηση της •	
έννοιας της εταιρικής περιβαλλοντικής/κοινωνικής 
ευθύνης σε νέους τομείς, καθώς και η διαμόρφωση 
ενός νέου μοντέλου καταναλωτισμού, με πολίτες υπεύ-
θυνους και ενημερωμένους.
Η αλλαγή στη χρήση των πρώτων υλών και την παρα-•	
γωγική διαδικασία όλων των προϊόντων (από ένα αυ-
τοκίνητο μέχρι μια τοστιέρα), καθώς και τα συστήμα-
τα συντήρησης, με τη χρήση νέων, καθαρών τεχνολο-
γιών που θα έχουν ως τελικό στόχο την ελαχιστοποίη-
ση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η κατασκευή νέων «πράσινων κτιρίων», καθώς και η •	
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βελτίωση των υφιστάμενων με αποτελεσματική θερ-
μομόνωση, ώστε να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% η 
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη. Εδώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι μια τέτοια στροφή θα τονώ-
σει την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας, αφού 
εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 15.000 νέ-
ες θέσεις εργασίας στο χώρο της οικοδομής. 
Η δημιουργία ενός βιώσιμου Εθνικού Χωροταξικού •	
Πλαισίου, που στοχεύει στην ισόρροπη αποκεντρωμέ-
νη περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της εδα-
φικής/χωρικής συνοχής, ως τρίτου πυλώνα ανάπτυξης, 
μετά την οικονομική και την κοινωνική συνοχή.
Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου βιώσιμης •	
αστικής κινητικότητας σε όλα τα αστικά κέντρα της 
χώρας, στηριγμένου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
το ποδήλατο, το δίκυκλο, αλλά... και το περπάτημα, 
με ισχυρά κίνητρα αποτροπής εισόδου των ΙΧ στο κέ-
ντρο των πόλεων (αποκλειομένων, σε κάθε περίπτω-
ση, των αστικών διοδίων, κυρίως για λόγους κοινωνι-
κής δικαιοσύνης).
Η ανάπτυξη των δικτύων εμπορευματικών κέντρων – •	
συνδυασμένων μεταφορών (πλοίο - τρένο - αεροπλά-
νο - αυτοκίνητο), με τελικό στόχο εφοδιαστικές αλυσί-
δες, στις οποίες η διακίνηση των αγαθών δε θα βασί-
ζεται κατά κύριο λόγο στο φορτηγό αυτοκίνητο. 
Η καθιέρωση βιώσιμης πολιτικής ζήτησης νερού για •	
την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος των 
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επόμενων δεκαετιών, ιδιαίτερα αυτού της έλλειψης νε-
ρού για άρδευση και ύδρευση, στη χώρα μας, που εί-
ναι η δεύτερη πιο σπάταλη χώρα του κόσμου σε κατα-
νάλωση νερού, με επενδύσεις εξοικονόμησης υδατι-
κών πόρων από υδατοβόρες καλλιέργειες και από τε-
ράστιες διαρροές νερού που σημειώνονται σε παλαιά 
αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα. 
Η ολοκληρωμένη αναπτυξιακή και κοινωνική ανασυ-•	
γκρότηση της υπαίθρου, με συγκεκριμένη και περιφε-
ρειακά εξειδικευμένη πρόταση βέλτιστων καλλιεργει-
ών, καθώς και υψηλού επιπέδου σύστημα διαρκούς 
επιμόρφωσης των αγροτών. 

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, τα παραπάνω αποτελούν 
ένα μικρό μόνο μέρος τού τι σημαίνει Πράσινη Ανάπτυξη, 
σε μια ιστορική συγκυρία μετασχηματισμού του αλαζόνα 
καπιταλισμού σε Πράσινη Οικονομία.

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα Ο Κόσμος του Επενδυτή, 21/2/2009)
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ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Δανία δίνει μερικά πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα: Τα 
τελευταία τριάντα πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυξή-
θηκε κατά 80% ο εθνικός της πλούτος (ΑΕΠ), αυτό έγινε χω-
ρίς καμία απολύτως αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Η 
κατά 40% αύξηση της οικονομικής της δραστηριότητας τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια συνοδεύτηκε όχι με αύξηση, αλ-
λά με μείωση κατά 14% των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2). Σήμερα, το 27% της προσφοράς ηλεκτρισμού 
στη χώρα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η ενερ-
γειακή της στρατηγική είναι τόσο απλή και ξεκάθαρη που 
χωρά σε ένα κείμενο μόλις 45 σελίδων. 

Η Νότια Κορέα δίνει ένα άλλο παράδειγμα για τον τρόπο 
αντιμετώπισης της πολλαπλής τρέχουσας χρηματοοικονομι-
κής και περιβαλλοντικής κρίσης. Το «πράσινο» πακέτο της, 
συνολικού προϋπολογισμού 36 δισ. δολαρίων, προβλέπει τη 
δημιουργία 960.000 νέων θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 
334.000, κόστους 13 δισ. δολαρίων, θα δημιουργηθούν σε 
προγράμματα προστασίας και συντήρησης ακτών, ποταμών 
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και δασών, οι 170.000 θέσεις, συνολικού κόστους 6 δισ. δο-
λαρίων, σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτί-
ρια και οι 138.000 θέσεις, κόστους 7 δισ. δολαρίων, στην 
επέκταση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ειδικά του 
Σιδηρόδρομου. 

Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, που όμως ακολουθούν 
την ίδια μεθοδολογία σε θέματα ανάπτυξης, προστασίας πε-
ριβάλλοντος και αντιμετώπισης της κρίσης. 

Στην Ελλάδα, ο όρος Πράσινη Ανάπτυξη πολλές φορές ταυ-
τίζεται είτε μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος είτε 
μόνο με ζητήματα ηθικής και περιβαλλοντικής ευαισθησί-
ας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η Πράσινη Ανάπτυξη αποτε-
λεί ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης όλων των αναπτυξιακών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων τής κάθε χώ-
ρας ξεχωριστά και του πλανήτη ολόκληρου. Δεν πρόκειται 
για ζήτημα συλλογικής ή ατομικής ηθικής και ευαισθησίας 
απέναντι στις επόμενες γενιές. Δεν πρόκειται απλώς για προ-
σπάθεια προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα άλλο μοντέλο πολιτισμού και 
κοινωνικής οργάνωσης. 

Οι πέντε πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η Πράσινη 
Ανάπτυξη περιλαμβάνουν: 

1.  Δράσεις για την αποτροπή των συνεπειών της κλιματι-
κής αλλαγής με δραστική μείωση των εκπομπών αέριων 
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ρύπων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας, 
τη χρήση σύγχρονων, καθαρών πηγών ενέργειας. Ση-
μαντική οικονομική παράμετρο αποτελούν τα προ-
γράμματα ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων με στό-
χο τη μείωση των απωλειών ενέργειας και τη μικρότε-
ρη δυνατή κατανάλωση (χειμώνα - καλοκαίρι), τα προ-
γράμματα αντικατάστασης παλαιών ενεργοβόρων οι-
κιακών συσκευών (π.χ. κλιματιστικά) με άλλες, χαμη-
λότερων ενεργειακών απαιτήσεων, και ταυτόχρονα την 
ευρύτατη εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), με παράλληλη μείωση έως ελαχιστοποίηση της 
εξάρτησης των εθνικών οικονομιών από τα ορυκτά 
καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας). 

2.  Τη ριζική αναδιάρθρωση των παραγωγικών τομέων 
της οικονομίας με την εφαρμογή αρχών της «πράσι-
νης» επιχειρηματικότητας, με στόχο τόσο την αύξηση 
κερδών για την επιχείρηση όσο και τη δημιουργία νέων 
«πράσινων» θέσεων εργασίας. Κομβικό στοιχείο της 
παραγωγικής οικονομικής αναδιάρθρωσης είναι η 
εφαρμογή των αρχών προσφοράς ποιοτικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών στη γεωργία, τον τουρισμό, τον πο-
λιτισμό, τις μεταφορές, τη μεταποίηση κ.ά. 

3.  Την αειφόρο διατήρηση και προστασία των φυσικών 
πόρων μέσα από την ορθολογική και με προοπτικές 
μέλλοντος διαχείριση κυρίως των υδάτων, αλλά και 
όλων των ορυκτών πόρων κάθε χώρας. Ιδιαίτερη ση-
μασία αποκτά ο αναπροσανατολισμός κονδυλίων και 
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επενδύσεων σε «πράσινες» υποδομές, με μεταφορά του 
ενδιαφέροντος από τους οδικούς άξονες στο Σιδηρό-
δρομο και τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

4.  Την αναδιαμόρφωση του συνολικού θεσμικού πλαισί-
ου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη 
δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής Ελεγκτών Περιβάλλο-
ντος, την αυστηροποίηση των ποινών για περιβαλλο-
ντικά εγκλήματα και την υποχρέωση του παραβάτη να 
αναλάβει το κόστος πλήρους αποκατάστασης, την ορι-
ζόντια εφαρμογή αρχών Πράσινης Ανάπτυξης στις επι-
μέρους θεματικές δράσεις, τον αναπροσανατολισμό 
του φορολογικού συστήματος με φορολογική επιβά-
ρυνση των περιβαλλοντικά ρυπογόνων και ελάφρυνση 
των περιβαλλοντικά φιλικών δράσεων και επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών, τη διαμόρφωση προγραμμάτων 
ενσωμάτωσης των αρχών της Αειφορίας σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, τον αναπροσανατολισμό των 
καθημερινών κοινωνικών προτύπων κατανάλωσης 
προς μια κατεύθυνση μείωσης του όγκου των συσκευ-
ασιών, επέκτασης του κύκλου ζωής των προϊόντων 
κ.ά. 

5.  Την ευρύτατη εισαγωγή των σύγχρονων καινοτομικών 
«έξυπνων» προϊόντων και μεθοδολογιών που επιτρέ-
πουν, με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότε-
ρη σπατάλη πόρων, να παράγεται το ίδιο και καλύτε-
ρο τελικό προϊόν. 
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Είναι σαφές ότι η πρόκληση δεν αφορά απλώς τη δημι-
ουργία ενός Υπουργείου Περιβάλλοντος ή την εξαγγελία κά-
ποιων μέτρων σε επιμέρους τομείς της οικονομίας. Η ουσια-
στική πρόκληση αφορά τη διαμόρφωση μιας άλλης οικονο-
μίας που συνυπολογίζει το εξωτερικό περιβαλλοντικό κό-
στος, που διαμορφώνει πρότυπα και συμπεριφορές σεβα-
σμού του περιβάλλοντος, που προωθεί τις αρχές της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της χωρικής συνοχής. 
Το στοίχημα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί, δυστυ-
χώς, μόνοι μας το βάλαμε, με την άφρονα συμπεριφορά μας 
των τελευταίων δεκαετιών. Μας απομένει η μοναδική επιλο-
γή ή να το κερδίσουμε ή να ζήσουμε τους χειρότερους εφιάλ-
τες μας. 

(Βασίζεται σε ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αθήνα, 
25/5/2009)
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ΑΠΟ ΤΑ «ΜΠΛΕ» ΣΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΟΛΑΡΑ»

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, πριν από μερικές δεκαετίες, είπε: «Δεν 
μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο σκέψης που 
χρησιμοποιήσαμε όταν τα δημιουργήσαμε». Αυτό σημαίνει ότι 
μπροστά στην τεράστια περιβαλλοντική, χρηματοοικονομική, 
διατροφική, ενεργειακή και, τελικά, πολιτική και ηθική κρί-
ση που ζει ο κόσμος στις μέρες μας, πρέπει να «αλλάξουμε 
μυαλά», τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. 
Ασφαλώς, αν η ανθρωπότητα συνεχίσει να διαπράττει τα 
σφάλματα του παρελθόντος, και ιδιαίτερα του πρόσφατου, 
με την απίστευτη απληστία στην εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων του πλανήτη και τη συνέχιση της εκμετάλλευσης αν-
θρώπου από άνθρωπο, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι το τέ-
λος του σημερινού πολιτισμού θα έρθει πολύ σύντομα.

Πριν από λίγους μήνες δημοσιεύτηκε, με πρωτοβουλία 
του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, 
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και της Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργοδοτών, ειδική έκθεση με τίτλο «Πράσινη Εργασία 
– Δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε έναν αειφό-
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ρο κόσμο με χαμηλό διοξείδιο». Το συγκεκριμένο κείμενο 
αποτελεί μία συνολική προσέγγιση του προβλήματος της 
ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο και αποπειράται να δώσει 
λύσεις και διεξόδους σε όλες τις οικονομίες.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση αναφέρεται ότι στην Κίνα 
απασχολούνται 600.000 άνθρωποι στο χώρο της ηλιακής 
θέρμανσης και των ηλιακών θερμοσιφώνων, ενώ στη δράση 
της ανακύκλωσης και γενικά της διαχείρισης απορριμμάτων 
απασχολούνται 10.000.000 άνθρωποι. Επίσης, στις ΗΠΑ οι 
απασχολούμενοι σε τεχνολογίες περιβάλλοντος ξεπερνούν τα 
5.500.000, αριθμός πολλαπλάσιος από τον αντίστοιχο του με-
γάλου τομέα της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα αυτή. 

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασί-
ας από τα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι τα περί-
που 630 δισ. δολάρια που θα επενδυθούν παγκοσμίως τα 
επόμενα χρόνια σε ΑΠΕ θα δημιουργήσουν 20.000.000 νέες 
θέσεις εργασίας, ενώ η κατασκευή ενεργειακά αυτοδύναμων 
και αυτόνομων κτιρίων θα εξασφαλίσει σε παγκόσμιο επί-
πεδο 110.000.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, 
ακολουθεί μια απολύτως αρνητική και καθοδική πορεία σε 
σχέση με τις ΑΠΕ, αφού αρκεί να αναφερθεί ότι ενώ τον 
Απρίλιο του 2004 στην Ελλάδα η δυναμικότητα της αιολικής 
ενέργειας ανερχόταν σε 400 MW (μεγαβάτ) και στην Πορτο-
γαλία σε 300 MW, στο τέλος του 2007 η Ελλάδα διέθετε πε-
ρίπου 900 MW και η Πορτογαλία πάνω από 2.100 MW!
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Ένα ακόμη οικονομικό μέγεθος που παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον είναι ότι, στα επόμενα 10 χρόνια, αναμέ-
νεται ο διπλασιασμός της παγκόσμιας αγοράς για φιλικά 
προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες (από 1,3 τρισ. 
δολάρια σήμερα, υπολογίζεται να φτάσει σχεδόν τα 3 τρισ. 
δολάρια). Από αυτά, το 50% θα καταναλώνεται στην ενέρ-
γεια και το υπόλοιπο 50% σε δράσεις σχετικές με τις μετα-
φορές, τη διαχείριση υδάτων, την υγιεινή και τη διαχείριση 
αποβλήτων.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των 
όρων που χρησιμοποιούμε συζητώντας για το τεράστιο πρό-
βλημα της ανεργίας, το οποίο εμφανίζεται ακόμη πιο απειλη-
τικό και από την ίδια τη χρηματοοικονομική κρίση. Ενώ πριν 
από λίγα χρόνια αναφερόμασταν στα «μπλε» και στα «λευκά 
κολάρα», δηλαδή στους εργαζόμενους στις βιομηχανίες και 
στους εργαζόμενους σε γραφεία και υπηρεσίες, σήμερα πρέ-
πει να συζητήσουμε για τα «πράσινα κολάρα», δηλαδή τους 
εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που 
απασχολούνται σε τομείς της Πράσινης Ανάπτυξης.

Εάν θελήσει κάποιος να συγκεκριμενοποιήσει τα παρα-
πάνω στη χώρα μας σε δύο μόνο τομείς, θα είχε ενδιαφέρον 
να δει πώς μπορεί μια κυβέρνηση, εάν έχει θάρρος, φαντα-
σία, υπευθυνότητα και ωριμότητα, να δώσει διεξόδους στη 
μάστιγα της ανεργίας. 

Παράδειγμα πρώτο: Εάν η Ελλάδα εφαρμόσει με υπευ-
θυνότητα την Κοινοτική Οδηγία περί ενεργειακής θωράκι-
σης των κτιρίων της χώρας –που είναι νόμος του κράτους, 
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αλλά, δυστυχώς, ακόμη δεν εφαρμόζεται–, όχι μόνο δε θα 
υπάρξει καμία απώλεια θέσης εργασίας στον τομέα των κα-
τασκευών, αλλά, αντίθετα, θα προκύψουν 15.000-20.000 νέ-
ες θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο.

Παράδειγμα δεύτερο: Ανακοινώθηκε πριν από λίγους μή-
νες ότι, εξαιτίας της κυβερνητικής ολιγωρίας να προσαρμο-
στεί κυρίως η ΔΕΗ στις ανάγκες του Πρωτοκόλλου του Κιό-
το για τους αέριους ρύπους του θερμοκηπίου, θα αρχίσου-
με από τα αμέσως επόμενα χρόνια να πληρώνουμε πρόστι-
μα για αγορά ρύπων της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο. 
Τα 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο σημαίνουν παραγωγή ενέργειας 
1.000 MW από αιολικά πάρκα. Τα 1.000 MW από αιολικά 
πάρκα σημαίνουν 2.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Εάν λοιπόν θέλουμε με προοπτικές μέλλοντος να αντιμε-
τωπίσουμε το ζήτημα της ανεργίας στην Ελλάδα, όπου η μά-
στιγα αυτή ταλανίζει πάνω από 400.000 άτομα, δεν μπορού-
με να το αντιμετωπίσουμε με τη φαυλότητα και την ανειλι-
κρίνεια εξαγοράς των ελπίδων χιλιάδων νέων ανθρώπων με 
την προσωρινή απασχόλησή τους σε δημόσιες υπηρεσίες μέ-
σω των προγραμμάτων Stage. Αυτό που η χώρα απαιτείται 
να κάνει είναι να εφαρμόσει ένα σοβαρό πρόγραμμα στήρι-
ξης της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής ερ-
γασίας, με κριτήριο τη δημιουργία νέων θέσεων «πράσινων 
κολάρων». Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα.

(Βασίζεται σε άρθρο στο περιοδικό FORUM, τεύχος Απριλίου 2009)
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 
ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αποτελούν ζητήματα 
ηθικής και ατομικής ή συλλογικής ευαισθησίας. Η αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σήμερα εκτι-
μάται ότι έχει κόστος 1-2% επί του ΑΕΠ, το οποίο σε μια δε-
καπενταετία θα εκτοξευτεί στο 15-20%, αν δεν παρθούν τώ-
ρα δραστικά μέτρα. 

Συνεπώς, μια νέα οικονομική φιλοσοφία και λειτουργία 
που ακούει στο όνομα Πράσινη Ανάπτυξη αποτελεί τη μο-
ναδική λύση ώστε να επιτευχθεί εποπτεία των αγορών, μεί-
ωση των χωρικών και περιφερειακών ανισοτήτων, δικαιότε-
ρη κατανομή του διεθνούς και εθνικού πλούτου, αλλαγή των 
ενεργειακών προτεραιοτήτων και ανατροπή του υπερκατα-
ναλωτικού προτύπου.

Η Ελλάδα, από θεατής των εξελίξεων, μοιραίο και άβου-
λο θύμα των οικολογικών καταστροφών που της χτυπούν 
πλέον συστηματικά την πόρτα, επιβάλλεται να αναδειχθεί 
σε χώρα περιβαλλοντικά πρωτοπόρα και καινοτόμα. 
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Η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να επενδύσει 
στην έρευνα, την τεχνολογία και την παιδεία και να κερδί-
σει το κρίσιμο στοίχημα στον αγροτικό τομέα, στις υπηρε-
σίες, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην ενέργεια. 

Σήμερα απαιτούνται τέσσερις ριζικές ανατροπές σε θε-
σμικό, νομοθετικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο:

Θεσμική Ανατροπή: Αποσκοπεί στην πλήρη αναδιάρ-•	
θρωση του κράτους σε επίπεδο υπουργείων και Tοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ισόρροπη χωρική 
συνοχή του ελλαδικού περιβάλλοντος και άσκηση βι-
ώσιμης χωροταξικής πολιτικής στους βασικούς τομείς 
της οικονομίας. Η δημιουργία Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και η διαμόρφωση ενός νέου διοικητικού μο-
ντέλου οργάνωσης της χώρας, με υπουργεία-στρατηγεία 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων, με εκλεγμένα όλα τα όρ-
γανα των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και με οικο-
νομικά και θεσμικά ισχυρή Tοπική Αυτοδιοίκηση που 
να στηρίζεται στην αρχή της διαρκούς κοινωνικής λο-
γοδοσίας, πρέπει να αποτελέσουν τις βασικές δράσεις 
της θεσμικής ανατροπής. Επιπλέον, η πλήρης ενδυνά-
μωση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο της ανε-
ξάρτητης Αρχής του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος είναι μια ακόμη αδήριτη ανάγκη. 
Νομοθετική Ανατροπή: Αποβλέπει στην πλήρη ανα-•	
μόρφωση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, 
ώστε να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική εγκλημα-
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τικότητα με τις ίδιες αρχές και απαιτήσεις που αντι-
μετωπίζει την παραβατικότητα των θεμελιωδών συ-
νταγματικών και ατομικών ελευθεριών. 
Οικονομική Ανατροπή: Στοχεύει στη λήψη μιας σει-•	
ράς μέτρων, όπως: 

Η αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών προστί- ✓

μων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν πλήρως το κό-
στος της επαναφοράς του οικοσυστήματος στην προ 
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης κατάσταση. 
Ο πλήρης ανασχεδιασμός του φορολογικού συστή- ✓

ματος της χώρας, με φορολογική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν σε βάρος του περι-
βάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της ορθής αξιο-
ποίησης των φυσικών πόρων, και φορολογική ελά-
φρυνση των περιβαλλοντικά φιλικών επιχειρήσεων. 
Η υιοθέτηση της θεμελιώδους αρχής της «εσωτερί- ✓

κευσης του εξωτερικού κόστους», με ενσωμάτωση 
του περιβαλλοντικού κόστους στην αγορά («πράσι-
νη φορολογία»), χωρίς όμως μετακύλισή του στους 
καταναλωτές, αφού η εφαρμογή της «πράσινης φο-
ρολογίας» συνδυάζεται με ισόποση μείωση άλλων 
φόρων (μηδενική αύξηση του φορολογικού βάρους). 
Σημειώνεται ότι: 
Η Δανία έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής  ✓

περιβαλλοντικών φόρων στο σύνολο των φορολογι-
κών εσόδων (11%), ενώ παράλληλα είναι πρωτοπό-
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ρα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, την απασχόληση 
και την ανταγωνιστικότητα. 

Κοινωνική Ανατροπή: Στηρίζεται στην ετήσια δημο-•	
σιοποίηση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κατα-
λόγων «μαύρων» και «λευκών» επιχειρήσεων και φο-
ρέων (Black and White Lists), δηλαδή επιχειρήσεων 
και φορέων που επιδεικνύουν σοβαρή Περιβαλλοντι-
κή Εταιρική Ευθύνη ή που, αντίθετα, αδιαφορούν. Η 
δημοσιοποίηση τέτοιων καταλόγων θα συμβάλει απο-
φασιστικά στη διαμόρφωση βαθιάς κοινωνικής συνεί-
δησης σε κάθε καταναλωτή/χρήστη προϊόντων και 
υπηρεσιών οποιασδήποτε επιχείρησης, για την επι-
βράβευση του περιβαλλοντικά ορθού και την τιμωρία 
του περιβαλλοντικά αδιάφορου ή ζημιογόνου.

(Βασίζεται σε άρθρο με τον ίδιο τίτλο στο περιοδικό Οικόπολις, Φεβρουάριος 2009)
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η παγκόσμια πρόκληση

Είναι κοινός τόπος ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, σε 
συνδυασμό με την πολλαπλή ενεργειακή, χρηματοπιστωτι-
κή και διατροφική κρίση, έχουν πάψει πια να αντιμετωπί-
ζονται ως ένα αμιγώς ηθικό ζήτημα ή ως ένα ζήτημα ατομι-
κής ή συλλογικής ευαισθησίας απέναντι στην ισορροπία της 
φύσης. 

Δεν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλ-
λαγή μόνο για να παραδώσουμε έναν καλύτερο πλανήτη στα 
παιδιά μας, όπως συχνά λέμε, αλλά και διότι η μη επίλυση 
των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής συνεπάγεται ένα 
σημαντικό οικονομικό κόστος, το οποίο τελικά θα επιβαρύ-
νει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. 

Η Έκθεση Stern (Stern Review), όταν δημοσιεύτηκε πριν 
από δύο χρόνια περίπου, συνέβαλε στο να κατανοήσουμε τα 
αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής 
και να αντιληφθούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε για να απο-
τρέψουμε τα χειρότερα και να θωρακίσουμε το μέλλον. 
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Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν που αναδύεται μπροστά στα 
αδιέξοδα που συσσώρευσαν η κυνική ελευθεριότητα του χω-
ρίς ρυθμιστικούς κανόνες νεοφιλελευθερισμού, ο φονταμε-
νταλισμός των αγορών και η περιφρόνηση της Αειφορίας εί-
ναι μία νέα οικονομική φιλοσοφία και λειτουργία, σε μια 
νέα, πολύ πιο σύνθετη εποχή, για μια άλλη, πιο δίκαιη και 
αλληλέγγυα κοινωνία. 

Απαιτείται νέα οικονομική φιλοσοφία και λειτουργία 
που θα χαρακτηρίζεται από το ρυθμιστικό έλεγχο και την 
αποτελεσματική εποπτεία των αγορών, τη μείωση των χω-
ρικών και περιφερειακών ανισοτήτων σε υποδομές και πρό-
νοια, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου σε διεθνή και εθνι-
κή κλίμακα, την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και το 
περιβάλλον, την αλλαγή των ενεργειακών μας προτεραιο-
τήτων.

Υπό το πρίσμα αυτού του διακυβεύματος οφείλουμε να 
δούμε την πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης και της Πρά-
σινης Επιχειρηματικότητας όχι ως ένα νέο Ελ Ντοράντο 
αχαλίνωτης κερδοσκοπίας, που ούτως ή άλλως δεν υφίστα-
ται, αλλά ως το βασικό –στην πραγματικότητα, το μοναδι-
κό– όχημα εξόδου από την οικονομική και περιβαλλοντική 
κρίση που βιώνουμε. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη, που τα τελευταία 20 χρόνια αποτε-
λεί το νέο –και με προοπτικές– τρόπο αντιμετώπισης των πα-
γκόσμιων προβλημάτων, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: 

Στην αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας, δηλα-•	
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δή τη διεύρυνση του οικονομικού προϊόντος που πα-
ράγεται (ΑΕΠ).
Στη διαμόρφωση μηχανισμών κοινωνικά δίκαιης κα-•	
τανομής του παραγόμενου πλούτου.
Στη διαμόρφωση αρχών και δράσεων για χωρική συ-•	
νοχή, διαμόρφωση συνθηκών και αρχών που υποστη-
ρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και διατη-
ρούν τη φέρουσα ικανότητά του τουλάχιστον στα ίδια 
επίπεδα και για το μέλλον, με ισόρροπη χωρική ανά-
πτυξη όλων των περιφερειών της χώρας. 

Σύμφωνα με σχετική ταξινόμηση του ΟΟΣΑ (2004), η 
Πράσινη Ανάπτυξη στηρίζεται και στις ακόλουθες επιχειρη-
ματικές κατηγορίες:

Την παραδοσιακή οικολογική βιομηχανία (διαχείρι-•	
ση αποβλήτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αστι-
κά λύματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κ.ά.).
Την ανάπτυξη νέων, καθαρών τεχνολογιών και προϊ-•	
όντων για παραδοσιακές δράσεις.
Σε όλες τις θετικές ή ευεργετικές για το περιβάλλον •	
δράσεις, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η βιολογι-
κή γεωργία, ο αγρο-οικοτουρισμός κ.ά.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ουσιαστικά σημαίνει προ-
σπάθεια ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
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ματος, δηλαδή του συνολικού περιβαλλοντικού και κοινωνι-
κού κόστους που προκύπτει από τη δράση οποιασδήποτε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με παράλληλη κερδοφο-
ρία, αύξηση της απασχόλησης και διαρκή επέκταση του 
αντίστοιχου μεριδίου αγοράς.

Ειδικότερα, το θέμα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για την ΕΕ και την Ελλάδα στον το-
μέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν 
το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων και προσφέρουν τα 
2/3 των θέσεων εργασίας.

Η μικρή επιχείρηση αποτελεί τη μήτρα της επιχειρημα-
τικότητας. Το 92% των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι πολύ μι-
κρές (μέχρι 9 εργαζόμενοι) και το 7% μικρές (10-49 εργαζό-
μενοι). Τα 2/3 των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο, δε, ποσοστό 
απασχόλησης παρουσιάζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
(56%). Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, που πα-
ρουσιάστηκε σε συνέδριο στην Αθήνα (2007), για την υπερ-
πήδηση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπί-
ζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να γίνουν 
εξαγωγικές, αποκαλύπτεται ότι ακόμη και στις ΗΠΑ, σύμ-
φωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου, 
από τις 238.000 εξαγωγικές εταιρείες, το 17% απασχολούσε 
1-4 εργαζόμενους, το 11,3% 5-9 εργαζόμενους και το 11,2% 
10-19 εργαζόμενους. Με άλλα λόγια, το 39,5% των εξαγωγι-
κών επιχειρήσεων των ΗΠΑ είναι μικρομεσαίες εταιρείες 
που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους.
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Οι ελληνικές διαστάσεις – Quo vadis?...

Δυστυχώς, στη χώρα μας ο σχετικός προβληματισμός ανα-
πτύσσεται με πρωτοφανή χρονική υστέρηση και βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με νοοτροπίες και στερεότυπα του παρελ-
θόντος. Γι’ αυτό και πρέπει να απελευθερωθούμε από το 
ψευδοδίλημμα «Βιώσιμο περιβάλλον ή σταθερή ανάπτυ-
ξη;». 

Στην πραγματικότητα, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας είναι συνάμα όρος και προϋπόθεση της οικο-
νομικής βιωσιμότητας. Οι ασκούμενες μορφές πολιτικής 
υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος προωθούν ένα βι-
ωσιμότερο επιχειρηματικό μοντέλο και οδηγούν σε συνολι-
κή τόνωση της οικονομίας. 

Για παράδειγμα, μόνο πικρή γεύση αφήνει στο στόμα η 
κατάσταση της χώρας ως προς την ευρωπαϊκή της θέση σχε-
τικά με την επίτευξη του στόχου της Αειφορίας, όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας. Από 
τις 24 χώρες που καταγράφονται στο σχετικό πίνακα, η Ελ-
λάδα καταλαμβάνει την προτελευταία (23η) θέση, με τελευ-
ταία την Πολωνία, ενώ πιο πάνω από την Ελλάδα βρίσκο-
νται χώρες όπως η Σλοβακία (13η), η Λετονία (18η) ακόμη 
και η Λιθουανία (20ή)!...

Αν και η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στον 
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ένα αξιοζή-
λευτο ηλιακό, αιολικό, υδάτινο, ακόμη και γεωθερμικό δυ-
ναμικό, εν τούτοις οι σχετικές επενδύσεις πέφτουν θύματα 
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της υπερβολικής γραφειοκρατίας, της έλλειψης κινήτρων 
και της απουσίας αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδια-
σμού. 

Τα όποια δειλά βήματα γίνονται δεν επαρκούν. Είναι η 
στιγμή που χρειάζονται άλματα. 

Η απόλυτα τεκμηριωμένη επιστημονικά έκθεση της WWF 
Hellas, με τον τίτλο «Λύσεις για την Κλιματική Αλλαγή», κα-
ταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα 
να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050 κατά 67% σε σχέση με το έτος βάσης (1990) χωρίς να 
επηρεαστεί καθόλου η οικονομική της ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η πλήρης εναρμόνιση της 
χώρας με όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις απορροφά 
μόνο το 0,7% του ΑΕΠ, όταν η μη λήψη μέτρων και η συνέ-
χιση της πορείας με τη σημερινή λογική θα κοστίσει σε 30-
40 χρόνια το 15-20% του ΑΕΠ. 

Κάθε μέρα που περνάει καθίσταται όλο και πιο ορατό 
και μετρήσιμο το γεγονός πως μπορούμε να μετατρέψουμε 
την πολλαπλή περιβαλλοντική, χρηματοπιστωτική, ενεργει-
ακή και διατροφική κρίση σε ευκαιρία αναπτυξιακής Αει-
φορίας. 

Δυστυχώς, δεν έχει ολοκληρωθεί η εναρμόνιση του ελλη-
νικού Δικαίου με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
35/2004 περί περιβαλλοντικής ευθύνης και εφαρμογής της 
αρχής «ο ρυπαίνων όχι μόνο πληρώνει, αλλά επιπλέον απο-
καθιστά». Η εναρμόνιση θα δημιουργήσει, ανάμεσα στα άλ-
λα, και νέες συνθήκες και δυνατότητες δραστηριοποίησης, 
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αφού, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να 
βελτιώσουν και να πιστοποιήσουν τη δράση τους σε ό,τι αφο-
ρά την περιβαλλοντική τους ευθύνη και οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα κληθούν να επεκτείνουν τα πεδία δράσης τους 
στην ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρή-
σεων.

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει παθητικός θεατής σε 
όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, όταν μάλιστα μπο-
ρεί να γίνει παράδεισος «πράσινων» επενδύσεων, αφού και 
τους φυσικούς πόρους διαθέτει και το δυναμικό της παρα-
μένει ακόμη ανεκμετάλλευτο. 

Αυτό που χρειάζεται είναι να αξιοποιήσουμε επιθετικά 
τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα με περιβαλλοντικά και 
οικονομικά οφέλη, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές άλλες χώ-
ρες, με: 

Ευρείες συναινέσεις στις βασικές κατευθύνσεις ενός •	
στρατηγικού οράματος.
Υπεύθυνο, στρατηγικό σχεδιασμό στη βάση αποφασι-•	
στικών επιλογών. 
Αποτελεσματική εφαρμογή και αταλάντευτη επιμονή •	
στο τελικό αποτέλεσμα.
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Έτσι, θα απαντήσουμε θετικά στο ώριμο και επιτακτικό 
αίτημα για έναν αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονο-
μίας στην κατεύθυνση της Πράσινης Ανάπτυξης. 

(Βασίζεται στις ομιλίες στο Πανθεσσαλικό Forum που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας στη Λάρισα στις 
5/12/2008, καθώς και στην εκδήλωση του «ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου» στο Βόλο για 
την Πράσινη Ανάπτυξη στις 8/12/2008)
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ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η διαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για μια Έξυπνη 
Πράσινη Ανάπτυξη θα δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση μέχρι το 2020 πάνω από 10.000.000 νέες θέσεις εργασί-
ας. Ο Μπαράκ Ομπάμα θα επενδύσει τα επόμενα 10 χρό-
νια πάνω από 150 δισ. δολάρια σε καθαρές μορφές ενέργει-
ας, με δημιουργία 5.000.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ στη 
Μεγάλη Βρετανία, τα επόμενα 10 χρόνια, οι επενδύσεις 100 
δισ. δολαρίων σε αιολικά πάρκα θα προσφέρουν 160.000 
νέες θέσεις εργασίας. 

Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, 
όπου ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι οι δύο κύριες συ-
νιστώσες πάνω στις οποίες πρέπει να βασιστεί η αναπτυξι-
ακή πορεία της χώρας, με αιχμή του δόρατος τη βαριά της 
βιομηχανία που ακούει στο όνομα τουρισμός, η εθνική ανα-
πτυξιακή στρατηγική θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρω-
θεί στην Πράσινη Ανάπτυξη.

Κρίσιμο λοιπόν είναι, προκειμένου αυτό το όραμα να γί-
νει πραγματικότητα, να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαί-
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σιο μέτρων για «έξυπνη» «πράσινη» επιβίωση της χώρας, το 
οποίο, πέραν των άλλων, μπορεί να στηριχτεί και στα παρα-
κάτω επτά βήματα, τα οποία αφορούν:

Την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, που θα επι-•	
τρέψει τη δημιουργία πάνω από 15.000 νέων θέσεων 
εργασίας στον τομέα της οικοδομής. Σήμερα, το μέσο 
ελληνικό νοικοκυριό δαπανά τα διπλάσια χρήματα 
από το αντίστοιχο της Δανίας για θέρμανση το χειμώ-
να. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τις νέες θέσεις εργασίας, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις 600.000. Στη Γαλλία, η 
δράση αυτή αποτελεί το σκληρό πυρήνα της κυβερνη-
τικής παρέμβασης για αντιμετώπιση της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης και αναμένεται να δημιουργήσει 
200.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Την εξοικονόμηση ύδατος. Σε μια χώρα όπου το 30% •	
της έκτασής της κινδυνεύει με ερημοποίηση, στρατη-
γικός στόχος είναι η εξοικονόμηση ύδατος, ιδιαίτερα 
στον αγροτικό τομέα, όπου καταναλώνεται το 87%, με 
ανατροπή του σημερινού ασεβούς, «κανιβαλικού», 
σπάταλου μοντέλου, με διαμόρφωση ενός κερδοφό-
ρου αγροδιατροφικού πλαισίου παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυ-
γκρότησης της ελληνικής υπαίθρου. 
Την αειφόρο αστική κινητικότητα, με τη διαμόρφωση •	
ενός νέου μοντέλου διακίνησης ανθρώπων και προϊ-
όντων σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας άνω των 
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20.000 κατοίκων, το οποίο θα υιοθετεί σε όλα τα επί-
πεδα την αρχή της μεγιστοποίησης του αριθμού των 
μετακινούμενων ανθρώπων και όχι των μετακινούμε-
νων οχημάτων, δίνοντας απόλυτη και πλήρη στήριξη 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), ενισχύοντας 
τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και ιδιαίτερα το Σιδηρό-
δρομο. 
Τις «πράσινες» επιχειρήσεις, για τις οποίες θα διαμορ-•	
φωθεί ειδικό καθεστώς κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
στήριξης και πολλαπλής ενίσχυσης, με κίνητρα και συ-
γκεκριμένες δράσεις που προάγουν τομείς όπως «πρά-
σινη» γεωργία και κτηνοτροφία, γνήσια βιολογικά 
προϊόντα κλπ.
Κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη «πράσινων» τεχνο-•	
λογιών σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επι-
χειρήσεις, με τριπλασιασμό των διατιθέμενων κονδυ-
λίων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία από το 0,6% 
του ΑΕΠ σε 1,8% μέχρι το 2012 και με ανακατανομή 
των 3 δισ. ευρώ που κάθε χρόνο δαπανώνται από το 
Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών, προκειμένου 
τουλάχιστον το 5% να κατευθύνεται σε «έξυπνα» και 
«πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται 
από καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τη διαμόρφωση καθαρών κανόνων ανταγωνισμού για •	
την παραγωγή και χρήση ενέργειας, με συνυπολογι-
σμό του κόστους για το περιβάλλον και με εκτεταμέ-
νη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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παντού όπου είναι εφικτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 
Γερμανία στις ΑΠΕ απασχολούνται σήμερα 250.000 
εργαζόμενοι και το 2020 θα είναι περισσότεροι από 
αυτούς της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Στη διαμόρφωση ενός νέου «πράσινου» New Deal σε •	
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε έπειτα από συ-
νεννόηση με την ΕΕ να αφαιρεθούν οι δαπάνες για 
παιδεία, πολιτισμό και καινοτομίες από τον υπολογι-
σμό του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Στη μετα-Κιότο εποχή μπορεί να διαμορφωθεί μια μετα-
γκρίζα Ελλάδα.

(Βασίζεται σε άρθρο με τον ίδιο τίτλο στο περιοδικό ΑΝΕΜΟλόγια, τεύχος Φεβρουαρίου 
2009)
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Δυστυχώς, όλοι πιάστηκαν αδιάβαστοι: οι κυβερνήσεις, οι 
μεγαλοτραπεζίτες, οι διανοητές, οι οικονομολόγοι.

Το κινέζικο ιδεόγραμμα που συμβολίζει την κρίση μάς 
διδάσκει ότι κρίση σημαίνει χάος, αλλά ταυτόχρονα σημαί-
νει και ευκαιρία.

Επειδή για όλους μας η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση εί-
ναι να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να βλέ-
πουμε το ποτήρι μισογεμάτο, η παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική κρίση πρέπει να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία για αναγέννηση της ίδιας της πολιτικής μέσα από την 
τέφρα της καμένης, ασύδοτης και άπληστης νεοφιλελεύθε-
ρης αγοράς. 

Ίσως να είναι μοναδική ευκαιρία να ξαναβρεί η πολιτι-
κή τη χαμένη τιμή της στη συνείδηση του κόσμου αν κατα-
φέρει να δώσει ελπιδοφόρες λύσεις, θέτοντας στο κέντρο των 
δράσεών της τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα από μια 
νέα συλλογικότητα που θα στηρίζεται σε κοινές στοχεύσεις 
και δράσεις. 
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Το ζητούμενο όμως είναι με ποιο σχέδιο θα γίνει αυτό, 
αφού δεν πρόκειται για μια συγκυριακή ή για μια αμιγώς οι-
κονομική κρίση, αλλά για κρίση ευρύτερη, ουσιαστικά για 
κρίση βαθιά συστημική.

Βασική αρχή της αριστοτέλειας Λογικής είναι ότι κανένα 
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, αν δεν κατανοηθεί πλήρως.

Την κρίση δεν την προκάλεσε μόνο η «φούσκα» των αμε-
ρικάνικων στεγαστικών δανείων, αλλά, επιπλέον, ο υπερκα-
ταναλωτισμός, οι νεοσυντηρητικές ασκούμενες μορφές πο-
λιτικής και η έλλειψη ρυθμιστικών ελέγχων στην αγορά. 

Ουσιαστικά, πληρώνουμε το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το 
οποίο, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας αυτής, ξε-
πέρασε τα 10 τρισ. δολάρια. Το ποσοστό των επισφαλών πα-
γκόσμιων δανείων εκτοξεύτηκε το 2007 στο 24%, από 9% 
που ήταν το 2003. 

Αν δούμε όμως το πρόβλημα και από άλλη οπτική γωνία, 
θα διαπιστώσουμε ότι η ετήσια καταστροφή των δασών εί-
ναι πιο δαπανηρή από την κρίση της Wall Street. 

Οι εξελίξεις μάς οδηγούν από το νεοφιλελεύθερο φοντα-
μενταλισμό σε έναν εξανθρωπισμό του καπιταλισμού. 

Όταν λέμε λοιπόν ότι η κρίση είναι μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για αναγέννηση της ίδιας της πολιτικής, ουσιαστι-
κά πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση στις προοδευτικές, σο-
σιαλιστικές, κεντροαριστερές μορφές πολιτικής. Θα πρέπει 
να μεταβούμε από την Ευρώπη των τραπεζιτών, των εμπό-
ρων και των αγορών στην Ευρώπη των πολιτών και της πο-
λιτικής.
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Είναι απολύτως ενδεικτική η ευκολία με την οποία βρέ-
θηκαν στις ΗΠΑ τα 1,5 τρισ. δολάρια, προκειμένου να σω-
θούν οι τράπεζες και η Wall Street, τη στιγμή που ακόμη δεν 
έχουν διατεθεί τα 100 δισ. δολάρια που απαιτούνται για τη 
δραστική μείωση της παγκόσμιας φτώχειας. 

Αλλά και επί ελληνικού εδάφους, η νεοφιλελεύθερη προ-
σέγγιση κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Ενώ παγκοσμίως 
οι κυβερνήσεις προωθούν φοροελαφρύνσεις και ενισχύουν 
τις δημόσιες επενδύσεις, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση 
εξαπολύει φοροεπιδρομή 7,5 δισ. ευρώ, ενώ, παράλληλα, 
στον προϋπολογισμό του 2009 μειώνει κατά σχεδόν ένα δισ. 
ευρώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Πριν από το ξέσπασμα της πρόσφατης διεθνούς οικονο-
μικής κρίσης: 

•		H	Ελλάδα	είχε	πέσει	20	θέσεις	στον	τομέα	της	ανταγω-
νιστικότητας. 

•		Στον	τομέα	της	διαφθοράς	είχε	πέσει	από	την	44η	θέ-
ση στην 57η θέση. 

•		Στη	χώρα	μας	πουλιόταν	η	τέταρτη	ακριβότερη	βενζί-
νη προ φόρων.

•		Το	καλάθι	του	ελληνικού	νοικοκυριού	ήταν	ήδη	το	τρί-
το ακριβότερο στην Ευρώπη.

•		Η	Αθήνα	είχε	σκαρφαλώσει	40	θέσεις	στη	λίστα	με	τις	
πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. 

•		Η	Ελλάδα,	από	5η	σε	ρυθμό	ανάπτυξης	το	2004	στην	
ΕΕ, είχε κατρακυλήσει στη 14η θέση. 
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•		Οι	Έλληνες	πολίτες	είχαν	δανειστεί	60	δισ.	ευρώ	πα-
ραπάνω. Κάθε τετραμελής οικογένεια χρωστά 35.000 
ευρώ.

•		Είχαν	καταρρεύσει	οι	τιμές	των	αγροτικών	προϊόντων	
και είχαν αυξηθεί έως 200% τα λιπάσματα και τα φυ-
τοφάρμακα.

•		Οι	ακάλυπτες	επιταγές	είχαν	ξεπεράσει	το	1	δισ.	ευρώ.

Αντί λοιπόν σε μια τόσο δεινή για την οικονομική ψυχο-
λογία περίοδο να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του κλίμα-
τος, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή απαιτείται μία νέα κοι-
νωνική συμφωνία ανάμεσα στο κράτος, τους εργαζόμενους 
και τις δυνάμεις της παραγωγής πλούτου (πραγματικής οι-
κονομίας), με ενίσχυση των επενδύσεων, αύξηση της παρα-
γωγικότητας και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

(Βασίζεται σε ομιλία σε Ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα Ανατ. 
Κρήτης, Ηράκλειο, 24/11/2008)
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο μέσο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όλες 
οι χώρες προσπαθούν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες 
για να κινητοποιήσουν τη ρευστότητα της οικονομίας τους 
και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά, στη Γαλλία, ο πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ενι-
σχύει γενναία την οικοδομική δραστηριότητα με δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ και τελικό στόχο, αφενός, τη δημιουργία 
200.000 θέσεων εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο και, αφε-
τέρου, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρί-
ων, με όφελος τη μείωση του κόστους για πετρέλαιο, για θέρ-
μανση ή ψύξη. 

Στη Γερμανία, με τις κατάλληλες επενδύσεις, οι απασχο-
λούμενοι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα είναι περισ-
σότεροι από αυτούς της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανί-
ας μέχρι το 2020, ενώ το 10% του εισοδήματος των πολιτών 
φοροαπαλλάσσεται για δέκα χρόνια σε όσους επενδύσουν 
στη θερμομόνωση των κατοικιών τους. 

proklhsh015s086.indd   55 9/10/09   3:28:01 PM



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

56

Αντίθετα, στην Ελλάδα τα κτίρια είναι τα πιο σπάταλα 
και ενεργοβόρα της Ευρώπης, ενώ οι δαπάνες που εγγράφο-
νται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό για αγορά πετρελαί-
ου θέρμανσης ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. 

Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν, ποσοστιαία, σημαντικά 
υψηλότερα κονδύλια από ό,τι τα νοικοκυριά υψηλότερου ει-
σοδήματος, για τον απλούστατο λόγο ότι συνήθως διαμένουν 
σε κατοικίες χαμηλότερης ποιότητας, με ελάχιστες σύγχρο-
νες συνθήκες θερμομόνωσης.

Σύμφωνα με την Greenpeace, στην Ελλάδα είναι ήδη 
εγκατεστημένα 3.000.000 κλιματιστικά, ενώ κάθε χρόνο 
προστίθενται άλλα 400.000. 

Η εκτεταμένη χρήση των κλιματιστικών κατά τους θερι-
νούς μήνες προκαλεί υψηλότατη ζήτηση για ενέργεια αιχ-
μής, γεγονός που αυξάνει σε υπέρμετρο βαθμό τον κίνδυνο 
πρόκλησης μπλακάουτ. 

Για να εξυπηρετηθούν τα νέα κλιματιστικά απαιτείται κά-
θε χρόνο η δημιουργία ενός νέου σταθμού ηλεκτροπαραγω-
γής ισχύος 400 ΜW περίπου, η κατασκευή του οποίου κοστί-
ζει 200-300 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα διπλάσια από όσο ξοδεύ-
ουν αθροιστικά οι καταναλωτές για την απόκτηση και εγκα-
τάσταση των κλιματιστικών. 

Με άλλα λόγια, για κάθε ευρώ που ξοδεύεται για την αγο-
ρά κλιματιστικών χρειάζονται δύο επιπλέον ευρώ για την κα-
τασκευή νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα εξυπη-
ρετήσουν αυτά τα κλιματιστικά και μόνο. 

Από τα παραπάνω, εύκολα προκύπτουν δύο συμπεράσματα:
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Σε ένα κράτος δικαίου, η μείωση των δαπανών των νοι-•	
κοκυριών για θέρμανση και ψύξη συνιστά καθοριστι-
κή δράση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η ηλιακή ενέργεια, που μπορεί να είναι διαθέσιμη κα-•	
τά τις ώρες αιχμής όταν αυξάνεται η ανάγκη λειτουρ-
γίας των κλιματιστικών, λαμβανομένων των αντίστοι-
χων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελεί προ-
φανώς μια αρκούντως αξιόπιστη λύση.

Επιπλέον, η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στη 
σωστή εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/91/ΕΚ για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία, σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δημιουργήσει στο σύνολο των 
κρατών-μελών πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας στον 
κλάδο της οικοδομής, ενώ για την Ελλάδα οι νέες θέσεις ερ-
γασίας θα ξεπεράσουν τις 15.000, δηλαδή πολύ περισσότε-
ρες από τις θέσεις εργασίας που θα προσφερθούν από το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) 
στο σύνολο της χώρας. 

Τι σημαίνει όμως σωστή εφαρμογή αυτής της Κοινοτι-
κής Οδηγίας;

Σωστή εφαρμογή σημαίνει υιοθέτηση σειράς μέτρων, 
όπως:

Τροποποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού •	
για αντιμετώπιση θεμάτων όπως ο νέος βιοκλιματικός 
σχεδιασμός οικοδομών, οι ανακαινίσεις κτιρίων κ.ά.
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Συγκρότηση του αντίστοιχου Σώματος Επιθεωρητών.•	
Χρηματοδοτική ενίσχυση του κράτους για την ανα-•	
βάθμιση των κτιρίων, στην οποία θα ενταχθεί και το 
κόστος έκδοσης του σχετικού ενεργειακού πιστοποιη-
τικού των κτιρίων.
Παρέμβαση του τρ•	 απεζικού συστήματος στο χώρο της 
οικοδομής για δράσεις ανάλογες με την παραπάνω, 
στη φιλοσοφία της πρακτικής που συζητούν πολιτικοί 
όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και η Άγκελα Μέρκελ.
Ευνοϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής αναβάθμισης •	
των κτιρίων της χώρας με τους ανάλογους όρους που 
ισχύουν, για παράδειγμα, στην αγορά πρώτης κατοι-
κίας ή με άλλα ευνοϊκά μέτρα, όπως η κατά 30% φο-
ροαπαλλαγή της συνολικής δαπάνης (εργασία και υλι-
κά), η μείωση του ΦΠΑ για δαπάνες ανακαίνισης από 
19% σε 9%, η άμεση και χωρίς καμία απολύτως γρα-
φειοκρατία έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας 
κλπ.
Επιδότηση του συνολικού «πρασινίσματος» των κτιρί-•	
ων της χώρας μέσα από κοινοτικά κονδύλια και πρω-
τοβουλίες.

Ενδεικτικά, οι «πράσινες» εργασίες που μπορούν να δώ-
σουν σημαντική ώθηση στην οικοδομή περιλαμβάνουν αντι-
κατάσταση καυστήρων, μονώσεις τοίχων, αλλαγές κουφω-
μάτων, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα κ.ά. Για τον εκ-
συγχρονισμό μιας κατοικίας έκτασης 70-100 τετραγωνικών 
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μέτρων το σχετικό κόστος είναι λιγότερο από 15.000 ευρώ, 
και η απόσβεση του ποσού αυτού είναι προφανές ότι μπο-
ρεί να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Με δεδομένο ότι το 
30-40% της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας προέρχε-
ται μόνο από τα κτίριά της, θεωρώ ότι οποιοσδήποτε άλλος 
αριθμός περιττεύει.

Εδώ και τώρα, το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας 
στα ελληνικά κτίρια πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικονομι-
κό θέμα ουσιαστικής προτεραιότητας, που μπορεί να βοη-
θήσει αποφασιστικά στη ρευστότητα της αγοράς και τη μεί-
ωση των δαπανών του ελληνικού Δημοσίου. 

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της διεθνούς κρίσης, 
αποτελεί οικονομική αυτοκτονία να μην προωθείται ένα μέ-
τρο το οποίο αναμφισβήτητα στηρίζει την πραγματική οι-
κονομία, εξασφαλίζει υψηλότατο ποσοστό εγχώριας προστι-
θέμενης αξίας σε πολλούς οικονομικούς κλάδους και ίσως 
να αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για πραγματική μείωση 
της ανεργίας στον κορυφαίο για την απασχόληση τομέα των 
κατασκευών και της οικοδομής. 

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 1/2/2009)
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: 
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ

Αντί να λέμε μεγάλα λόγια, ας αντικρίσουμε κατάματα την 
αλήθεια, αφού γνωρίζουμε ότι η επιβίωση των κοινωνιών θα 
στηριχτεί στην έρευνα, την τεχνολογία και τις καινοτομίες, 
δηλαδή στην κοινωνία της γνώσης. 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα τα σημάδια υστέρησης στον το-
μέα αυτό είναι πολλά:

Οι επιχειρήσεις (μεγάλες και μεσαίες) αδιαφορούν, •	
επειδή έχουν περισσότερα βραχυπρόθεσμα κέρδη 
από άλλες πηγές, εκτός από αυτή της χρηματοδότη-
σης ερευνών.
Η μειωμένη ανταγωνιστικότητα προκαλείται από τη •	
γραφειοκρατία (1% του ΑΕΠ) και το χαμηλό επίπεδο 
παρεχόμενης παιδείας, το οποίο παράγει ανθρώπινο 
δυναμικό που δε δικαιολογεί την αντίστοιχη επιχειρη-
ματική επένδυση σε αυτό. 
Απουσιάζει ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς •	
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και διάχυσης της γνώσης, που κατά 99,9% παράγεται 
εκτός Ελλάδας. Η πανσπερμία μη συνεργαζόμενων 
μεταξύ τους φορέων προκαλεί χαοτικά κενά, πολλα-
πλότητα αρμοδιοτήτων, αλλά και ανυπαρξία ουσια-
στικής καθοδήγησης. 
Η καινοτομία είναι ανεπιθύμητη στο δημόσιο τομέα. •	
Εξαρτάται λιγότερο από τις φοβικές προβλέψεις του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για τους κατόχους διδα-
κτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών, και πολύ περισσότερο από την απαξιωτική άρ-
νηση υιοθέτησης στοιχειωδών καινοτομιών – από τη 
δημιουργία μικρών, αποκεντρωμένων Συστημάτων 
Πληροφοριών για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, μέ-
χρι την απόρριψη των εφαρμογών τηλεϊατρικής ή τη-
λεκπαίδευσης, προκειμένου να μην πέσουν τα γνωστά 
«κάστρα» αυθεντίας και αρμοδιοτήτων. 
Το 80% των ερευνητών της χώρας δραστηριοποιείται •	
στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Ο σεβασμός στην ακα-
δημαϊκή αυτοτέλεια και την ερευνητική ανεξαρτησία 
αποτελεί το τέλειο άλλοθι για την απόλυτη έλλειψη συ-
ντονισμού, συνεργειών και παρακολούθησης των απο-
τελεσμάτων εφαρμογής. Προσθέστε και το λαϊκισμό, 
που διατείνεται ότι αποτελεί έγκλημα καθοσίωσης η 
εμπλοκή πανεπιστημιακών ερευνητών σε επιχειρημα-
τικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζονται στα αποτε-
λέσματα των δικών τους ερευνών.
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Το μισό φεγγάρι της αλήθειας δείχνει πως ορθά κατηγο-
ρείται ο δημόσιος τομέας ότι δε χρηματοδοτεί επαρκώς την 
έρευνα και την τεχνολογία, αφού αυτό αποδεικνύεται εύκο-
λα με απλούς δείκτες (ποσοστό του ΑΕΠ: Ελλάδα 0,6%, ΕΕ-
15 1,9%, ΗΠΑ 2,8%, Ιαπωνία 3,1%). Το συμπέρασμα προ-
φανές: Χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. 

Το άλλο μισό του φεγγαριού δείχνει ότι η μεγάλη υστέ-
ρηση χρηματοδότησης παρατηρείται κυρίως στις επιχειρή-
σεις. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, η συμμετοχή του ιδι-
ωτικού τομέα φτάνει το 70% και του δημόσιου το 30%. Στην 
Ελλάδα τα πράγματα είναι αντίστροφα. Το Δημόσιο δαπα-
νά τους διπλάσιους πόρους από τον ιδιωτικό τομέα (0,4% 
δημόσια δαπάνη και μόλις 0,2% ιδιωτική). 

Πρόσφατα δημοσιεύματα είναι αποκαλυπτικά του συ-
στήματος. Το 2001 προβλέφθηκε ορθά ότι οι δαπάνες των 
επιχειρήσεων για έρευνα και τεχνολογία εκπίπτουν κατά 
50% από τη φορολογητέα ύλη. Δηλώθηκαν δαπάνες άνω των 
7 δισ. ευρώ από 800 επιχειρήσεις (τράπεζες, ασφαλιστικές 
εταιρείες κ.ά.). Όταν το 2005 ζητήθηκαν δικαιολογητικά 
των παραπάνω δαπανών, οι 800 αυτές επιχειρήσεις έγιναν 
μόλις 30. 

Άρα, όταν μιλάμε για κοινωνία της γνώσης, για τεχνολο-
γική εξέλιξη, για καινοτομία και για ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, το πρόβλημα είναι διπλό. Απαιτείται όχι μό-
νο αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά, ταυτόχρονα, και 
τριπλασιασμός των ιδιωτικών. 

Υπάρχει διέξοδος; 
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Ναι, αν το νομικό πλαίσιο βασιστεί σε κοινή συμφω-•	
νία μεταξύ πολιτείας, ερευνητικής κι επιχειρηματικής 
κοινότητας. 
Ναι, αν γίνει ξεκάθαρο πόσα χρήματα υπάρχει δυνα-•	
τότητα να επενδύσει το κράτος στην έρευνα και από 
πού θα γίνουν περικοπές για να αυξηθούν τα κονδύ-
λια της έρευνας.
Ναι, αν εξηγήσουν οι επιχειρηματίες γιατί δεν επεν-•	
δύουν στην έρευνα.
Ναι, αν ανατρέψουμε κακώς κείμενα δεκαετιών στη •	
δημόσια διοίκηση.

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 30/6/2006)
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ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Το τρίγωνο Παιδεία - Έρευνα - Καινοτομία είναι η μοναδι-
κή πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί το μέλ-
λον της οικονομίας της χώρας.

Οι παρακάτω παρατηρήσεις μπορούν να αποτελέσουν 
πηγή προβληματισμού στην προσπάθεια αναζήτησης βέλ-
τιστων πρακτικών, μέσα από τις οποίες το κράτος αλλά και 
η ακαδημαϊκή με την επιχειρηματική κοινότητα μπορούν 
να δημιουργήσουν μια οικονομία στηριγμένη σε καινοτόμα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

  1.  Στην ΕΕ, μόνο το 50% των ερευνητών εργάζονται σε 
επιχειρήσεις, έναντι ποσοστού 70% στην Ιαπωνία και 
80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

  2.  Η Κίνα «παράγει» κάθε χρόνο από τα Πολυτεχνεία 
της πάνω από 1.200.000 μηχανικούς.

  3.  Όπως η παιδεία δεν «ανήκει» στους δασκάλους και 
τους καθηγητές, αλλά στους μαθητές, έτσι και η έρευ-
να και η καινοτομία δεν «ανήκουν» στους ερευνητές 
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και τα ιδρύματα, αλλά στην κοινωνία, τη χώρα και 
τους πολίτες.

  4.  Όλοι οι δημοσιοποιημένοι δείκτες αξιολόγησης της 
ερευνητικής δραστηριότητας αναδεικνύουν σε ευρω-
παϊκό επίπεδο την υψηλή ποιότητα των Ελλήνων 
ερευνητών. 

  5.  Οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας επιβάλλουν να αυ-
ξήσουμε τη χρηματοδότηση για έρευνα και τεχνολο-
γία από το σημερινό 0,6% του ΑΕΠ στο 1,5% το 2010, 
στόχος που, με τους τελευταίους προϋπολογισμούς, 
όχι μόνο δεν προσεγγίζεται, αλλά, αντίθετα, απομα-
κρύνεται.

  6.  Η καινοτομία είναι εξίσου σημαντική με την έρευνα 
και την τεχνολογία, ιδιαίτερα για χώρες σαν την Ελ-
λάδα. Το μείζον θέμα της οικονομίας είναι η βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητάς της μέσα από καινοτόμες 
δράσεις. 

  7.  Η διά βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά μόλις το 
3% των εργαζομένων, ποσοστό εντυπωσιακά μικρό-
τερο και από την προτελευταία Ρουμανία (4%).

  8.  Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ζητήματα ίσης 
κοινωνικής και οικονομικής σπουδαιότητας με το 
ασφαλιστικό και το περιβάλλον. Τα δύο τελευταία 
συνιστούν τις υποχρεωτικές άμυνες της κοινωνίας για 
επιβίωση. Τα δύο πρώτα συνιστούν το βαρύ πυροβο-
λικό της επίθεσης και της φυγής προς τα εμπρός. Η 
αντίληψη αυτή απαιτείται να διαπεράσει το σύνολο 
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του πολιτικού συστήματος της χώρας και την ίδια την 
κοινωνία. 

  9.  Απουσιάζει σήμερα από τη χώρα η οποιαδήποτε πρό-
βλεψη για στοιχειώδη συντονισμό εργαστηρίων και το-
μέων που ανήκουν στο ίδιο ΑΕΙ και υπηρετούν ενιαίες 
επιστημονικές ενότητες, όπως επιστήμες περιβάλλο-
ντος, επιστήμες υγείας κ.ά. Στο πλαίσιο πάντα της ακα-
δημαϊκής αυτοτέλειας, δεν προβλέπεται τίποτε για το 
συντονισμό ερευνητικών δυνάμεων ομοειδών τμημά-
των που ανήκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, όπως, 
παραδείγματος χάρη, πολιτικοί μηχανικοί, μαθηματι-
κοί, φυσικοί, κ.ά.

10.  Πολλές φορές η προώθηση ενός νόμου γίνεται όχι για 
να καλύψει κάποιο υφιστάμενο νομοθετικό κενό, αλ-
λά για να αποκρύψει την απουσία ουσιαστικής πολι-
τικής στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτε-
ρα σε δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. 

11.  Καθοριστικής σημασίας έλλειψη στην Ελλάδα είναι 
η απουσία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κε-
ντρικής και περιφερειακής διάχυσης των αποτελε-
σμάτων της νέας γνώσης και των καινοτόμων ιδεών 
που παράγονται εντός και εκτός της χώρας. Η υλο-
ποίηση ενός τέτοιου συστήματος θα αποτελούσε 
πραγματικά μια μεγάλη τομή, προς όφελος των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα, του 
τουρισμού κ.ά.

12.  Η εφαρμογή της νέας γνώσης και της καινοτομίας 
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πρέπει να ξεκινήσει από το δημόσιο τομέα, όπου 
εκτιμάται ότι πραγματοποιείται το 60% της οικονο-
μικής δραστηριότητας της χώρας. Τα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με βραβείο από τα Ηνω-
μένα Έθνη για best practice σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αποτελούν τη μεγαλύτερη καινοτομία στο δημόσιο 
τομέα, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, να ενισχυθεί 
και να ολοκληρωθεί, ώστε να περιλάβει το σύνολο 
των περίπου 1.200 διαδικασιών και εγγράφων που 
χρειάζονται οι πολίτες από το κράτος. Στόχος, η λει-
τουργία τους ως παραρτημάτων ολόκληρου του κρά-
τους. Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν και να πολλαπλα-
σιαστούν τα κίνητρα για την ταχύτερη ιεραρχική εξέ-
λιξη των νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων που 
κατέχουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους 
σπουδών.

13.  Απαιτείται η ευρύτατη δημοσιοποίηση καταλόγων 
«λευκών και μαύρων» επιχειρήσεων και φορέων 
(White and Black Lists) για όλα τα υπουργεία, τις πε-
ριφέρειες, τις νομαρχίες, τους δήμους, τα νοσοκο-
μεία κ.ά. Ο φόβος πιθανής «διαπόμπευσης» των επι-
κεφαλής τους από την ένταξη στη μαύρη λίστα των 
φορέων που σε διάστημα ενός έτους δεν έχουν εφαρ-
μόσει καμία καινοτομία στον τομέα ευθύνης τους 
αποτελεί ισχυρό προωθητικό παράγοντα. 

14.  Η καινοτομία στην παρακολούθηση και διαχείριση 
του χώρου, με στόχο την αστική και περιφερειακή 
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ανάπτυξη και την παρακολούθηση και προστασία 
του περιβάλλοντος, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα. Οι 
εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορι-
ών (GIS) - Ψηφιακής Χαρτογραφίας - Τηλεπισκόπη-
σης πρέπει να ξεπεράσουν το στάδιο των μελετητι-
κών προϊόντων και να αποτελέσουν ουσιαστικό εργα-
λείο λήψης αναπτυξιακών αποφάσεων σε επίπεδο 
δήμου, περιφέρειας και υπουργείου.

15.  Η χώρα πρέπει να υιοθετήσει επιτέλους τη λογική των 
εθνικών πρωταθλητών σε βασικούς τομείς της οικο-
νομικής ζωής του τόπου. Εξίσου σημαντική ώθηση θα 
δώσει η ανάδειξη περιφερειακών πρωταθλητών σε 
επίπεδο μεγάλων γεωγραφικών διαμερισμάτων. Η 
κοινωνική αποδοχή και καταξίωση των πρωτοπόρων 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών, η ανάδειξη της δημι-
ουργικότητας και της επιχειρηματικότητάς τους απο-
τελούν τη μείζονα καινοτομία σε κοινωνικό επίπεδο. 

16.  Απαιτείται η εφαρμογή Οριζόντιου Προϋπολογισμού 
Καινοτομίας σε όλα τα υπουργεία και τις δημόσιες 
υπηρεσίες, με απαγόρευση μεταφοράς των εγκεκρι-
μένων κονδυλίων σε άλλους κωδικούς.

17.  Είναι αναγκαία η δέσμευση συγκεκριμένου ποσοστού 
από το Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών και από 
το Πρόγραμμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων των 
Ενόπλων Δυνάμεων για καινοτόμες εφαρμογές (προϊ-
όντα και υπηρεσίες). Το ύψος μόνο των κρατικών 
προμηθειών ξεπερνά κάθε χρόνο τα 3 δισ. ευρώ, με 
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ελαχιστότατη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων.

18.  Επιβάλλεται να στηρίζονται κατά προτεραιότητα οι 
γνώσεις και οι ιδέες που παράγονται από ερευνητές 
και ιδρύματα. Η επιχειρηματική αξιοποίηση από 
τους ίδιους τους ερευνητές και τα ιδρύματα των απο-
τελεσμάτων της δουλειάς τους όχι μόνο δεν είναι νο-
ητό να αποτρέπεται (όπως συμβαίνει σήμερα), αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αναδεικνύεται σε πρώτη ερευνη-
τική - επιχειρηματική δράση (spin off).

19.  Η αριστεία πρέπει να αποτελέσει οριζόντια προτε-
ραιότητα σε κάθε τεχνολογικό και οικονομικό τομέα 
της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής σφαίρας.

(Βασίζεται στις θέσεις που αναπτύχθηκαν σε Ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του 
ΤΕΕ στις 6/6/2007, καθώς και σε Ημερίδα της Microsoft Hellas για την Ημέρα της Και-
νοτομίας στις 26/6/2007)

proklhsh015s086.indd   69 9/10/09   3:28:01 PM



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

70

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το πρόβλημα του νερού

Κάθε χρόνος που περνά βρίσκει τον πλανήτη φτωχότερο σε 
υδάτινα αποθέματα. Αυτό συμβαίνει συστηματικά τελευ-
ταία, καθώς στο πέρασμα του χρόνου οι ανάγκες σε νερό αυ-
ξάνονται, σε αντίθεση με τα διαθέσιμα αποθέματα, τα οποία 
μειώνονται με σταθερούς ρυθμούς. 

Το αρνητικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης του νερού 
στις περισσότερες υδρολογικές λεκάνες, με τη ζήτηση να 
υπερβαίνει κάθε χρόνο την ανανεωτική ικανότητα της φύ-
σης σε νερό, είναι η κύρια αιτία για τις πηγές που στερεύ-
ουν, για τα ποτάμια που η παροχή τους μειώνεται, για τις λί-
μνες και τους υγρότοπους που σιγά σιγά εξαφανίζονται και 
για τα υπόγεια νερά που υποβαθμίζονται και ποσοτικά και 
ποιοτικά.

Η διαρκής αύξηση της ζήτησης σε νερό δεν είναι πάντως 
το αποτέλεσμα μόνο της αύξησης του πληθυσμού, παρόλο 
που το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί σημαντικό 
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πρόβλημα, ιδιαίτερα στις γρήγορα αυξανόμενες πληθυσμι-
ακά χώρες του Τρίτου Κόσμου. Το αρνητικό ισοζύγιο είναι 
κυρίως το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι, τα τελευταία 50 
χρόνια, οι σύγχρονες αναπτυξιακές τάσεις και οι νέες τεχνο-
λογικές εξελίξεις απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότη-
τες νερού προκειμένου να συντηρηθούν, σε σχέση με παλιό-
τερες εποχές. Από το 1950 έως σήμερα ο ΟΗΕ εκτιμά ότι, 
ενώ ο πληθυσμός της Γης διπλασιάστηκε, η αντίστοιχη αύ-
ξηση της κατανάλωσης του νερού έχει εξαπλασιαστεί. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η αύ-
ξηση της κατανάλωσης του νερού «έτρεξε» τρεις φορές πιο 
γρήγορα σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού. 

Η αγροτική ανάπτυξη, με τις υδροβόρες καλλιέργειες και 
τις σπάταλες αρδευτικές πρακτικές, καταναλώνει σήμερα το 
μεγαλύτερο μέρος των υδάτινων αποθεμάτων. Ο αγροτικός 
τομέας είναι υπεύθυνος για το 70% της ετήσιας κατανάλω-
σης του νερού παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 
85% για τη χώρα μας, που θεωρείται ότι πρωταγωνιστεί στη 
μη αποδοτική αγροτική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα σήμερα ξοδεύονται ετησίως τεράστιες πο-
σότητες νερού για την άρδευση υδροβόρων καλλιεργειών, 
όπως το βαμβάκι, που ούτε αποδίδουν οικονομικά στις διε-
θνείς αγορές ούτε και είναι συμβατές με τη φέρουσα ικανό-
τητα της ελληνικής γης, και, ασφαλώς, η διαρκής επιδότη-
ση περιβαλλοντικά επιζήμιων προϊόντων δεν αποτελεί την 
καλύτερη επένδυση για το μέλλον.

Η βιομηχανία, από την άλλη μεριά, η οποία συμμετέχει 
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σε ένα ποσοστό της τάξης του 20% στην παγκόσμια κατανά-
λωση νερού σε ετήσια βάση, ευθύνεται επιπλέον και για την 
ποιοτική υποβάθμιση που προκαλεί η διάθεση των αποβλή-
των της στους φυσικούς αποδέκτες. 

Η κλιματική αλλαγή

Σε μια τέτοια ήδη επιβαρημένη κατάσταση προστέθηκαν τε-
λευταία και οι επιπτώσεις που συνοδεύουν την παγκόσμια, 
λόγω υπερθέρμανσης, απορύθμιση του κλίματος. Στη δική 
μας περιοχή, αυτή της Μεσογείου, παρατηρείται συχνότα-
τη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Το γεγονός αυ-
τό σημαίνει ότι στο εξής οι κίνδυνοι της λειψυδρίας, των δα-
σικών πυρκαγιών και των πλημμυρικών καταστροφών ανα-
μένεται να αυξηθούν κατακόρυφα.

Η νέα αυτή πραγματικότητα για τη χώρα μας σημαίνει 
ότι στο εγγύς μέλλον, ακόμη και αν σε ετήσια βάση θα δε-
χόμαστε συνολικά τα ίδια ύψη βροχής σε σχέση με το πα-
ρελθόν (κάτι που και αυτό ακόμη σήμερα αμφισβητείται), η 
κατανομή του νερού θα είναι τέτοια, ώστε να μην ευνοεί, 
όπως παλιά, την αποθήκευσή του σε φυσικές δεξαμενές. Με 
άλλα λόγια, προβλέπεται ότι θα περιοριστεί σημαντικά η 
ικανότητα των φυσικών δεξαμενών του νερού να εμπλουτί-
ζονται και να ανανεώνουν τα αποθέματά τους. 

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη πε-
ρισσότερο, ως αποτέλεσμα μιας σειράς «παράπλευρων απω-
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λειών» του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Οι αναμε-
νόμενες δασικές πυρκαγιές και τα συχνότερα φαινόμενα 
πλημμυρικών απορροών, σε συνδυασμό με την προχωρημέ-
νη αστικοποίηση της υπαίθρου, θα προκαλούν εντονότερη 
διάβρωση των εδαφών, γεγονός που θα ενισχύσει την επέ-
κταση της ερημοποίησης και θα αποδυναμώσει έτι περαι-
τέρω την ικανότητα συγκράτησης του νερού της βροχής και 
του χιονιού.

Ό,τι συμβαίνει με το νερό είναι ενδεικτικό και αντανα-
κλά το μεγάλο σημερινό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό 
αδιέξοδο της ανθρωπότητας. Η επιλογή δηλαδή της επιθε-
τικής ανάπτυξης που βιώνουμε σήμερα, ως αποτέλεσμα της 
παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών, 
«κυοφορεί» ζοφερές εικόνες για το μέλλον του πλανήτη και 
την εξέλιξη της ζωής, αφού σε πολλές περιπτώσεις έχει προ-
καλέσει την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της γης, 
επιφέροντας μη αντιστρέψιμες επιπτώσεις. Ήδη εκτιμάται 
ότι το 25% του πληθυσμού της Γης, που ζει στον αναπτυγμέ-
νο βορρά, έχει εξαντλήσει το 70% του παγκόσμιου οικολο-
γικού κεφαλαίου. 

Θα χρειαζόταν επομένως, σύμφωνα με απλούς υπολογι-
σμούς, το φυσικό κεφάλαιο περίπου τριών πλανητών σαν τη 
Γη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της καταπολέμησης 
των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Η 
διαπίστωση αυτή θέτει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, καθώς 
η σύνδεση της επίτευξης του στόχου της ευημερίας για 
όλους, αφενός, με την επιθετική οικονομική ανάπτυξη της 
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σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αφετέρου, στε-
ρείται πλέον νομιμοποίησης, εφόσον οδηγεί σε προφανές 
αδιέξοδο. 

Η Πράσινη Ανάπτυξη

Είναι λοιπόν φανερό ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας. Τη λύ-
ση δίνει σήμερα διεθνώς η εφαρμογή των αρχών της Πρά-
σινης Ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που επενδύει στη γνώση 
και την καινοτομία, που αναδεικνύει το ρόλο του σύγχρονου, 
ενημερωμένου –περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένου– επαγ-
γελματία αγρότη, που προωθεί την υγιή επιχειρηματικότη-
τα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που δίνει προτεραι-
ότητα στον πολιτισμό και ως αυταξία, αλλά και ως καθορι-
στικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμα βι-
ώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας. Η μονολιθική και απο-
σπασματική οικονομική μεγέθυνση μόνο κάποιων χρηματο-
οικονομικών και τραπεζικών παραμέτρων πρέπει να αντι-
κατασταθεί με την ισότιμη αντιμετώπιση των τριών βασικών 
συνιστωσών: της παραδοσιακής ανάπτυξης, της κοινωνικής 
συνοχής και της χωρικής συνοχής. Καθοριστικό στοιχείο 
μιας τέτοιας πολιτικής αποτελεί η ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη, η ενίσχυση των περιφερειακών αυτοδιοικητικών 
μοντέλων, καθώς και η τόνωση των ειδικών περιφερειακών 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 

Είναι απολύτως σαφές ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να 
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υλοποιηθούν εάν πρώτα δεν εφαρμοστεί μια αρκούντως γεν-
ναία εσωτερική φορολογική μεταρρύθμιση, με επανακαθο-
ρισμό όλων των κριτηρίων προσδιορισμού δημοσίων εσό-
δων, και το πέρασμα από τη σημερινή εσωτερική λογική, 
της δήθεν αυτονόητης αφθονίας και αιωνιότητας των πλου-
τοπαραγωγικών πόρων σε αέρα, γη και νερό, σε μια εντελώς 
διαφορετική οικονομική - φορολογική προσέγγιση, με τιμω-
ρία της σπατάλης και παροχή ισχυρών κινήτρων σε όλες τις 
δράσεις εξοικονόμησης πόρων. Είναι βέβαιο ότι όσο σε εθνι-
κό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εφαρμόζονται αυ-
τές οι δράσεις πολιτικής, οι κοινωνίες οδηγούνται (στην 
πραγματικότητα, αρκετές έχουν ήδη οδηγηθεί) σε δραματι-
κά περιβαλλοντικά απαρτχάιντ που μπροστά τους ωχριούν 
οι ταξικές διαφορές ανάμεσα σε εργαζόμενους και κεφαλαι-
οκράτες των αρχών του προηγούμενου αιώνα.

Η υιοθέτηση της Αειφορίας ως κεντρικής περιβαλλοντι-
κής στρατηγικής και η ανάδειξη της υπόθεσης του περιβάλ-
λοντος ως ισότιμης συνιστώσας με την οικονομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη αποτελούν τη μόνη διέξοδο. Η ενσωμάτω-
ση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στον αναπτυξιακό σχε-
διασμό θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προσαρμογή των 
οικονομικών δραστηριοτήτων στις πραγματικές φυσικές δυ-
νατότητες της γης, επαναφέροντας τη χαμένη συμβατότητα 
μεταξύ οικονομίας και φέρουσας ικανότητας των περιβαλ-
λοντικών συστημάτων. 

Η συγκρότηση βιώσιμης πολιτικής για το νερό και η ορι-
ζόντια διασύνδεσή της με τους επιμέρους αναπτυξιακούς το-
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μείς απαιτεί γενναία οργανωτική μεταρρύθμιση του σημε-
ρινού διοικητικού συστήματος. Πρόκειται για θέμα που ξε-
περνά την απλή ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η 
υπέρβαση των σημερινών συγκεντρωτικών, τομεακών και 
συχνά αποσπασματικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων, 
και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός εντός των φυσικών ορίων 
των υδρολογικών λεκανών, που ειδικότερα στην περίπτωση 
των διασυνοριακών υδάτων θα οδηγήσει στην αναζήτηση 
συνεργασιών με τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με τις αρχές 
της Υδροδιπλωματίας, καθώς και η αναζήτηση νέων μορ-
φών πολιτικής στην κατεύθυνση διαχείρισης της ζήτησης 
και της εξοικονόμησης του νερού, αποτελούν τις κατ’ εξο-
χήν προτεραιότητες για ένα βιώσιμο σχεδιασμό της διαχεί-
ρισης του νερού. 

Η ευρωπαϊκή απομόνωση της χώρας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για άλλη μια φορά πρωτοπόρος σε 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, έχει ήδη θεσμοθετήσει μια 
Οδηγία για το Νερό, τη 2000/60, που ανταποκρίνεται απο-
λύτως στη σημερινή απαίτηση για τη μεγάλη αλλαγή. Η συ-
ντηρητική κυβέρνηση της χώρας μας, όπως πάντα ουραγός 
και βασικά αμέτοχη στις διεθνείς εξελίξεις, επιμένει στο μο-
ναχικό της δρόμο, αυτόν της διεθνούς απομόνωσης και της 
οπισθοδρόμησης. Παραμένει δε η μόνη κυβέρνηση στην Ευ-
ρώπη που δεν υλοποιεί και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις της 
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Κοινοτικής Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε ήδη 
να έχουν συνταχθεί και να εφαρμόζονται βιώσιμα σχέδια 
υδατικής πολιτικής σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Εξαιτί-
ας αυτής της κατάστασης, η χώρα μας έχει ήδη παραπεμ-
φθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσο για το ψευδεπίγρα-
φα αποκαλούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και 
Προστασίας των Υδάτινων Πόρων, που παρουσιάστηκε 
πρόσφατα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αυτό μας ξαναγυρνά δεκαε-
τίες πίσω. Όταν δηλαδή τα υδατικά προβλήματα αντιμετω-
πίζονταν εκτός περιβαλλοντικής πολιτικής και εκτός πνεύ-
ματος διαχείρισης της ζήτησης του νερού, αποκλειστικά και 
μόνο μέσω της κατασκευής φραγμάτων και μεγάλων τεχνι-
κών έργων! 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Πράσινη 
Ανάπτυξη είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία προκειμένου να 
μη συμβεί με το νερό ό,τι συνέβη πέρσι το καλοκαίρι με τις 
δασικές πυρκαγιές. Να μη βρεθούμε δηλαδή και πάλι ανέ-
τοιμοι, απροετοίμαστοι και ανοργάνωτοι μπροστά στις με-
γάλες αλλαγές που μας επιφυλάσσει η ήδη προϊούσα κλιμα-
τική αλλαγή.

(Βασίζεται σε άρθρο στο περιοδικό Υδροοικονομία, 20/6/2008. Το άρθρο συνυπογράφει 
ο καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης)
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΑΡΤΧΑιΝΤ

 
Σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται ακόμη και σήμερα, λίγους 
μήνες πριν από τη συνάντηση της Κοπεγχάγης, μια διστα-
κτικότητα. Μια διστακτικότητα στις διαπραγματεύσεις ανά-
μεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και νέες ανα-
πτυσσόμενες βιομηχανικές χώρες. Και η διστακτικότητα αυ-
τή τροφοδοτείται από τον εκπεφρασμένο φόβο ότι οι πολι-
τικές δραστικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θα 
επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή ότι έρχο-
νται σε αντίθεση με την οικονομική ανάπτυξη. 

Αλλά είναι πλέον πέρα από κάθε αμφιβολία τεκμηριωμέ-
νο ότι η αδράνεια στο θέμα της κλιματικής αλλαγής θα οδη-
γήσει σε τεράστια οικονομικά κόστη και σε πολύ μεγαλύτε-
ρη επιβράδυνση της ανάπτυξης. Χωρίς άλλο, θα έλεγα ότι 
είναι δεδομένο πως ή θα προχωρήσουμε στην «πράσινη» βι-
ώσιμη ανάπτυξη ή θα ζήσουμε τη βαρβαρότητα της κατα-
στροφής του περιβάλλοντός μας, αλλά και του πολιτισμού 
μας. Είναι τεκμηριωμένο από μελέτες διεθνών οργανισμών 
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–και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό–, ότι η αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και μπορεί και πρέπει να συμβαδί-
σει με την ανάπτυξη. Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, 
πιστεύω ότι οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλ-
λαγής πρέπει και μπορούν να αναδειχτούν ως εργαλεία που 
θα χρησιμοποιήσουμε για να ξεπεράσουμε και την παρού-
σα οικονομική κρίση. Αντί δηλαδή να είναι εμπόδια για την 
αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, θα πρέπει να είναι ερ-
γαλεία, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την τόνωση των οι-
κονομιών μας σε αυτή την εποχή της ύφεσης. 

Γι’ αυτό εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε παρουσιάσει στην Ελ-
λάδα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις 
διαστάσεις της Πράσινης Ανάπτυξης – ένα νέο πρότυπο. 
Ένα πρότυπο που συνδέει την παραγωγή και την καινοτο-
μία με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας συνολι-
κά. Η Ελλάδα θα μπορούσε –και αυτός είναι πραγματικά ο 
στόχος μας– να καταστεί ηγέτιδα και ένα πραγματικό πρό-
τυπο για την Πράσινη Ανάπτυξη. Με την αλλαγή μεθόδων 
παραγωγής, με τα νέα ποιοτικά προϊόντα, μπορούμε να συν-
δέσουμε την Ελλάδα με το προϊόν αξίας. Με την ανάπτυξη 
της κατάλληλης τεχνολογίας σε όλους τους τομείς, όπως εί-
ναι η ενέργεια, ο τουρισμός, η γεωργία, η Πράσινη Επιχει-
ρηματικότητα, οι μεταφορές, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα 
παραγωγικό πλεονέκτημα. 

Ο ήλιος, ο αέρας, το φυσικό μας περιβάλλον είναι οι ση-
μαντικότεροι πόροι μας. Βεβαίως, πρέπει να συνδυάσουμε 
αυτούς τους πόρους με το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να 
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επενδύσουμε στην τεχνογνωσία, στην εκπαίδευση του αν-
θρώπινου δυναμικού – πρωτοβουλίες και δράσεις αναγκαί-
ες σε αυτή τη νέα εποχή αντιμετώπισης της κλιματικής αλ-
λαγής, στο νέο πρότυπο ανάπτυξης. Πιστεύω ότι τότε μπο-
ρεί και η χώρα μας να κάνει θαύματα, μέσα σε ένα πλαίσιο, 
βεβαίως, το οποίο θα πρέπει να υποστηριχτεί συντονισμένα 
από το κράτος, από μια κυβέρνηση που έχει αυτή τη βούλη-
ση. 

Πρώτη μου ενέργεια, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δι-
εθνούς, ήταν η δημιουργία επιτροπής της οποίας προεδρεύ-
ουν ο πρώην πρόεδρος της Χιλής, Ρικάρντο Λάγος, και ο 
πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Γκούραν Πέρσον. Το 
αντικείμενό της είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η βιώσιμη δια-
κυβέρνηση του πλανήτη μας. Ήδη, μέσα από αυτή την επι-
τροπή έχουν γίνει υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεις με ηγε-
σίες της Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης, της Ρωσίας, της 
Αφρικής. Πρόσφατα μάλιστα στην Κίνα –όπου παραβρέθη-
κα και εγώ– είχαμε συναντήσεις με την ηγεσία της μεγάλης 
αυτής χώρας, από τον πρόεδρο μέχρι και τους αρμόδιους 
υπουργούς που διαπραγματεύονται για τη συνάντηση της 
Κοπεγχάγης. 

Το Σεπτέμβριο, λίγο πριν από την Κοπεγχάγη, θα έχου-
με συναντήσεις στη Νέα Υόρκη με την ηγεσία της Αμερικής, 
με την οποία έχουμε σχέση, και η οποία διαπραγματεύεται 
τα θέματα της Κοπεγχάγης προκειμένου να καταθέσουμε, 
εν όψει και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τις δικές μας 
επεξεργασμένες προτάσεις που θα απηχούν περίπου 170 
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κόμματα ανά τον πλανήτη, διαμορφώνοντας έτσι μια ευρύ-
τερη συναίνεση γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής· μια προοδευτική, αν θέλετε, προσέγγιση εν όψει 
και της Κοπεγχάγης. Στην πρωτεύουσα της Δανίας, η συνά-
ντηση θα είναι ιστορικής σημασίας για τον πλανήτη μας, για 
την ανθρωπότητα. Ωστόσο, θα υπάρχουν χώρες οι οποίες 
απλώς θα ακολουθούν. Αυτές είναι κυρίως οι χώρες μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους, οι οποίες έχουν και πολλά άλλα προ-
βλήματα –τα οποία δεν έχουν κατορθώσει να αντιμετωπί-
σουν με τον κατάλληλο τρόπο– και άλλες προτεραιότητες, 
αν θέλετε. Και πολλές από αυτές τις χώρες ανήκουν στη Με-
σόγειο. Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που θα αντιμετωπί-
σει ίσως από τις πιο έντονες πιέσεις και επιπτώσεις των κλι-
ματικών αλλαγών. 

Θέλω η Ελλάδα να παίζει κομβικό ρόλο, εστιάζοντας κυ-
ρίως στην Ανατολική Ευρώπη και στις παρευξείνιες χώρες, 
γιατί έχουμε και μια ουσιαστική παράδοση συνεργασίας με 
αυτή την περιοχή. Στόχος είναι ακριβώς η συνεργασία μας, 
σε μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα 
σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Στόχος επίσης θα πρέ-
πει να είναι η συντονισμένη παρουσία μας, διότι αν έχουμε 
ισχυρή φωνή ως περιοχή θα παίξουμε και σημαντικό ρόλο 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Κοπεγχάγη. Με 
τον τρόπο αυτό θα επηρεάσουμε τις αποφάσεις που θα λη-
φθούν, αλλά θα είμαστε και μέτοχοι ή, αν θέλετε, συμμέτο-
χοι, σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια. 

Κλείνοντας, θα προσθέσω και μία άλλη διάσταση: Δε 
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χρειαζόμαστε πια άλλες μελέτες για να μας πείσουν να ανα-
λάβουμε δράση. Δε χρειαζόμαστε πια άλλες μελέτες για να 
δείξουν ποια είναι η κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται είναι 
πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση για μια περιβαλλοντι-
κή, οικονομική και κοινωνική συμφωνία ανάμεσα στους κοι-
νωνικούς εταίρους και τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να 
πάμε μπροστά. 

Να ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ αλλά και εγώ ως πρόεδρος της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς αυτή τη βούληση την έχω. Έχω τη 
βούληση να διαμορφώσουμε ένα Σύμφωνο Περιβάλλοντος, 
ένα Κοινωνικό Σύμφωνο για την Πράσινη Ανάπτυξη με τους 
πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους. 

(Αποσπάσματα από ομιλία του Γ. Α. Παπανδρέου στο Διεθνές Συνέδριο «Oι κλιματικές 
αλλαγές και οι προκλήσεις για τις μελλοντικές γενιές», Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 
3/6/2009)
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ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ

Η πρόσφατη και πολύπλευρη παγκόσμια οικονομική, περι-
βαλλοντική, ενεργειακή, επισιτιστική και κυρίως ηθική και 
πολιτική κρίση κατέδειξε με σαφήνεια ότι οι κυβερνήσεις 
των τελευταίων είκοσι ετών αποδείχτηκαν ανίκανες και αδύ-
ναμες να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα των χυδαίων απαιτή-
σεων του παγκόσμιου κερδοσκοπικού χρηματιστηριακού κε-
φαλαίου. 

Βρισκόμαστε στην κορύφωση ενός παγκόσμιου δράμα-
τος που μοιάζει πολύ με την αρχαία ελληνική τραγωδία, 
όπου πάντα αιτία του κακού ήταν η ύβρις, η προσβολή των 
θεών. Αυτή ουσιαστικά την παγκόσμια ύβρι, με την αρχαιο-
ελληνική έννοια, εξέθρεψε τα τελευταία χρόνια ένα άπλη-
στο, αλαζονικό, απάνθρωπο και κυρίως κοντόφθαλμο καπι-
ταλιστικό σύστημα. Ακόμη χειρότερα, το σύστημα έκλεισε 
τα μάτια στις αντοχές και τη φέρουσα ικανότητα του πλανή-
τη, λειτουργώντας σαν να είχαμε απεριόριστους φυσικούς 
πόρους και απεριόριστη δυνατότητα να εκπέμπουμε αέρια 
του θερμοκηπίου. 
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Επειδή η κόλαση και ο παράδεισος βρίσκονται πολλές 
φορές στην πραγματική ζωή, με το δίκιο του ο πλανήτης Γη 
μας δηλώνει με πολλούς τρόπους ότι δε μας αντέχει άλλο, 
αφού θα έπρεπε να έχει 250% περισσότερους φυσικούς πό-
ρους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 
ανθρώπων σήμερα. 

Στους άξονες του προβληματισμού που πρέπει να επικρα-
τήσουν στη συνάντησή μας, πιστεύω ότι πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα, ανάμεσα στα άλλα, οι ακόλουθες πέντε ομά-
δες δράσεων: 

1. Ενεργότερος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην πα-
γκόσμια διακυβέρνηση. Οι τελευταίες δεκαετίες απέδειξαν 
ότι δεν είναι επαρκές το σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνη-
σης το οποίο απαρτίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας και 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όργανα στα οποία εκπροσω-
πούνται οι κυβερνήσεις των λαών κι όχι τα κοινοβούλιά τους. 
Απαιτείται ο προσδιορισμός μιας σαφούς και αποτελεσμα-
τικής σχέσης ανάμεσα στα σημερινά όργανα λήψης αποφά-
σεων των Ηνωμένων Εθνών και τη Διακοινοβουλευτική Ένω-
ση (IPU), όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται τα εθνικά κοι-
νοβούλια. Η σχέση του Ευρωκοινοβουλίου με τα Ευρωπαϊ-
κά Συμβούλια Κορυφής, παρά το γεγονός ότι ασφαλώς δε 
βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο, σε κάθε περίπτωση είναι 
ένα ακόμη χρήσιμο παράδειγμα για παγκόσμια αξιοποίη-
ση. 

2. Υιοθέτηση ομάδας οριζόντιων παγκόσμιων φόρων για 
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χρηματοδότηση δράσεων καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής (με στόχο τη δημιουργία Παγκόσμιου Πράσινου 
Ταμείου) και για καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. 
Μια παγκόσμια οικονομία απαιτεί παγκόσμιους κανόνες 
λειτουργίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ρυθμίσεις και 
στους κανόνες λειτουργίας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Άμεση εφαρμογή της δράσης στις βραχυπρό-
θεσμες κερδοσκοπικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, κα-
θώς και στο επίσημο παγκόσμιο εμπόριο όπλων. Σχετικές 
προτάσεις έχουν κατατεθεί από χώρες όπως η Γαλλία και η 
Βραζιλία στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ πάντα έχει επικαιρότη-
τα ο γνωστός «φόρος Tόμπιν» (Νόμπελ Οικονομίας, 1981) 
για φορολόγηση των βραχυπρόθεσμων χρηματιστηριακών 
συναλλαγών. 

3. Παγκόσμια συμφωνία για επαναπροσδιορισμό του 
τρόπου υπολογισμού των εθνικών ΑΕΠ, με ένταξη στους 
εθνικούς λογαριασμούς του περιβαλλοντικού κόστους, σύμ-
φωνα με την αρχή της «εσωτερίκευσης του εξωτερικού κό-
στους». Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορι-
σμό όλων των εθνικών και διεθνών αναπτυξιακών προτεραι-
οτήτων και των έργων υποδομής προς μια πολύ πιο φιλοπε-
ριβαλλοντική κατεύθυνση. 

4. Ειδικό φορολογικό καθεστώς (λόγου χάρη, μείωση κα-
τά 50% του ΦΠΑ), ειδικά ισχυρά επενδυτικά κίνητρα και 
στήριξη από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς (όπως η Παγκόσμια Τράπεζα) σε όλες τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες «πράσινες» θέσεις 
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εργασίας και επενδύουν σε «πράσινα» προϊόντα και υπηρε-
σίες. 

5. Τα εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος (ρύπαν-
ση αέρα, θαλασσών, ποταμών κ.ά.) δεν περιορίζονται από 
εθνικά όρια. Απαιτείται η υιοθέτηση κοινών αρχών Διε-
θνούς Δικαίου για τη διασυνοριακή περιβαλλοντική εγκλη-
ματικότητα, κατά το πρότυπο της παγκόσμιας συνεργασίας 
για καταπολέμηση των ναρκωτικών και του εμπορίου λευ-
κής σαρκός. 

(Βασίζεται σε ομιλία στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση –InterParliamentary Conference 
/ IPU– για την αντιμετώπιση της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης, Γενεύη, 7/5/2009) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ: ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ο κεντρικός στόχος ενός Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου 
πρέπει να είναι η διαμόρφωση στο χώρο συνθηκών τέτοιων, 
ώστε να ζήσουν καλύτερα οι άνθρωποι και να προστατευτεί 
αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. 

Ουσιώδης εσωτερικός στόχος κάθε χωροταξικής παρέμ-
βασης είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισορροπη-
μένη αξιοποίηση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, 
αλλά, ταυτόχρονα, και η ανάδειξη των υπεραξιών που εμπε-
ριέχονται σε ένα τμήμα γης που αξιοποιείται σωστά. 

Είναι αυτονόητο ότι, ανάμεσα στα άλλα, ένα Χωροταξι-
κό θα πρέπει να καλύπτει τα κενά και να διαγράφει τις ανο-
μίες του παρελθόντος, να θέτει σωστούς κανόνες οργάνωσης 
του παρόντος και, βεβαίως, να έχει στραμμένο το βλέμμα 
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του μέλλοντος. 

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, θα πρέπει το ίδιο το κείμε-
νο ενός Εθνικού Χωροταξικού να εμπνέει, να ενθουσιάζει, 
να κινητοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνί-
ας, των οικονομικών συντελεστών και του κάθε πολίτη ξεχω-
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ριστά. Για να υλοποιηθούν τέτοιες στοχεύσεις, η Χωροταξία 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ταυτόχρονα, ως επιστήμη, ως 
πολιτική και ως τέχνη. Συνεπώς, το τελικό προϊόν της σε 
εθνικό επίπεδο, ως προϊόν επιστήμης θα πρέπει να υπακού-
ει στις αντίστοιχες αρχές και επιστημονικές μεθοδολογίες,  
ως έργο τέχνης θα πρέπει να εμπνέεται από μια οραματική 
εικόνα του μέλλοντος της χώρας, ενώ ως προϊόν πολιτικής 
θα πρέπει να είναι και ρεαλιστικό και ελκυστικό για τους πο-
λίτες αυτής της χώρας. 

Ακόμη, θα πρέπει ένα χωροταξικό πλαίσιο που αναφέρε-
ται στην επόμενη δεκαπενταετία να είναι πολύ πιο οραμα-
τικό, πιο τολμηρό και πολύ πιο ευαίσθητο περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά από τα διάφορα πενταετή αναπτυξιακά προ-
γράμματα, διότι τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι τα κοι-
νωνικά πορτοφόλια που θέλουμε πάντα να είναι γεμάτα, ενώ 
τα χωροταξικά πλαίσια είναι οι στόχοι της κοινωνίας για μια 
καλύτερη χώρα. 

Το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο μπορεί να χαρακτηρι-
στεί και ως «η ζωγραφιά του μέλλοντός μας», αλλά και ως το 
«σύνταγμα» χωρικής οργάνωσης της χώρας. 

Παρά ταύτα η Ελλάδα, όπως εξάλλου και αρκετές άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες δεν ευτύχησαν, παρά τις κατά καιρούς 
προσπάθειες εμπνευσμένων ανθρώπων, πολιτικών και επι-
στημόνων, να έχουν ένα ολοκληρωμένο Χωροταξικό. 

Η χώρα έχει ανάγκη από ένα άλλο οραματικό πλαίσιο 
χωροταξικής οργάνωσης που να στηρίζεται στις αρχές της 
Πράσινης Ανάπτυξης, την επένδυση στη γνώση, την καινο-
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τομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, την ισόρροπη πε-
ριφερειακή ανάπτυξη και το σεβασμό των αρχών της κοινω-
νικής και χωρικής συνοχής.

Το κείμενο που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί θετικά. 

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι 10 μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και όλοι οι αρμόδιοι επιστημο-
νικοί φορείς ζήτησαν την απόσυρσή του για προφανείς λό-
γους, αφού:

Αγνοεί τις βασικές παραμέτρους των κλιματικών αλ-•	
λαγών. 
Διαμορφώθηκε σε έναν κλειστό κύκλο ανθρώπων, με •	
ανύπαρκτο διάλογο, τόσο με τα συναρμόδια υπουρ-
γεία όσο και με τους θεσμικούς φορείς του κέντρου και 
της περιφέρειας.
Περιλαμβάνει μόνο ευχολόγια για την καταπολέμηση •	
της αυθαίρετης δόμησης και τον περιορισμό της εκτός 
σχεδίου δόμησης. 
Οι προβλέψεις του για το σημαντικότερο πρόβλημα •	
των επόμενων ετών, τη λειψυδρία, είναι από ανεπαρ-
κείς έως ανύπαρκτες, σε σχέση με το μέγεθος του προ-
βλήματος. 
Αντιμετωπίζει ως περιφερειακό και όχι ως κεντρικό •	
ζήτημα το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο 
στα κτίρια όσο και στους άλλους τομείς δραστηριότη-
τας, ενώ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν 
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προσεγγίζονται με την προτεραιότητα μιας χώρας που 
θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος και στις τεχνολογίες 
των ΑΠΕ, αλλά και στο ποσοστό παραγωγής ενέργει-
ας από αυτές. 
Σε αντίθεση με την εν πολλοίς σαφή περιγραφή του •	
μελλοντικού μοντέλου ανάπτυξης των μεγάλων αστι-
κών κέντρων της χώρας που περιέχει, δεν περιλαμβά-
νει καμία απολύτως πρόβλεψη για τις αντίστοιχες ανα-
πτυξιακές και περιβαλλοντικές στοχεύσεις των περι-
φερειών της χώρας.
Αγνοεί την έννοια της ποιότητας και τις αρχές τις βι-•	
ώσιμης ανάπτυξης, της χωρικής συνοχής και της επάρ-
κειας των φυσικών πόρων, ενώ δεν υιοθετεί, όπως θα 
όφειλε, την οριζόντια και πλήρη εφαρμογή των αρχών 
της φέρουσας ικανότητας κάθε τόπου, σε όλες τις επι-
μέρους δράσεις. 
Ενώ αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στα θέματα των μετα-•	
φορών –και μάλιστα μεροληπτεί κραυγαλέα υπέρ των 
οδικών και σε βάρος των σιδηροδρομικών και ακτο-
πλοϊκών–, ουσιαστικά αγνοεί απολύτως τις βασικές 
κοινωνικές υποδομές της παιδείας και της υγείας. 
Απουσιάζει η οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθη-•	
σία που απαιτείται στις παράκτιες και νησιωτικές πε-
ριοχές της χώρας, περιοχές που θα έπρεπε να αποτε-
λέσουν πεδία για πρωτοποριακές νησιωτικές προσεγ-
γίσεις ισόρροπης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο 
και να συνοδεύονται από δράσεις για μείωση του ψη-
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φιακού χάσματος, για ανάπτυξη της τηλεργασίας και 
της τηλεϊατρικής, για δραστική βελτίωση των κοινω-
νικών και μεταφορικών υποδομών. 
Απουσιάζουν τα μετρήσιμα μεγέθη σε όλες τις κρίσι-•	
μες παραμέτρους, γεγονός που δημιουργεί εξαιρετικά 
προφανείς ασάφειες και ως προς τους στόχους, αλλά 
και ως προς την επιχειρησιακή δυνατότητα υλοποίη-
σής τους. 
Οι χωρικές διαστάσεις της Οικονομίας της Γνώσης, •	
των Ζωνών Καινοτομίας και της Περιβαλλοντικής Επι-
χειρηματικότητας ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες.

(Βασίζεται σε άρθρο στο περιοδικό ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, 30/6/2008)
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ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ... 10 ΜΙΚΡΟΙ ΜΥΘΟΙ

Το νέο Χωροταξικό Σχέδιο έχει παρουσιαστεί ως μία από 
τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις αυτής της κυβερνητικής τετρα-
ετίας. Δυστυχώς, μετά την ασφαλιστική απορύθμιση μας έρ-
χεται η χωροταξική πομφόλυγα, αφού το σχετικό κείμενο 
όχι μόνο δε συνιστά μεταρρύθμιση, αλλά, αντίθετα, αν εφαρ-
μοστεί, θα κρατήσει τη χώρα στο χθες ή, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, στο θλιβερό σήμερα, αφού ουσιαστικά όλη αυτή η 
προπαγανδιστική χωροταξική εκστρατεία στηρίζεται σε 10 
μικρούς μύθους:

Μύθος πρώτος: Για πρώτη φορά μπαίνει τάξη στην Ελλάδα

Κραυγαλέα αγνοείται ότι το 1999 δημοσιεύτηκε ο νόμος 
για τη Χωροταξία (ν. 2742/1999), ο οποίος αποτέλεσε τομή 
στα χωροταξικά δεδομένα της χώρας. Τέσσερα χρόνια αργό-
τερα, το 2003, για όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην Ατ-
τικής, εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά στα περιφε-
ρειακά και νομαρχιακά συμβούλια και, τελικά, δημοσιεύτη-
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καν σε ΦΕΚ τα 12 Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια για τις 
αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας. Αυτό το νομικό και κανο-
νιστικό πλαίσιο είναι ακόμη σε ισχύ και συνεχίζει να διαμορ-
φώνει τους άξονες ανάπτυξης της άλλης Ελλάδας.

Μύθος δεύτερος: Το Χωροταξικό προέκυψε μετά από εκτενή διάλογο

Στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας όχι μόνο δεν υπήρξε 
ουσιαστικός διάλογος, αλλά, αντίθετα, η διαδικασία χαρα-
κτηρίστηκε από τους περισσότερους φορείς ως παρωδία. 
Ουσιαστικά προσπάθησαν να υφαρπάξουν τη θετική γνω-
μοδότηση των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που 
αντιδρούσαν (ΤΕΕ, ΓΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, 
Σύνδεσμος Πολεοδόμων κ.ά.). Αυτός είναι άλλωστε ένας σο-
βαρός λόγος για τον οποίο καταγγέλθηκε το κείμενο με κοι-
νή ανακοίνωση των δέκα σημαντικότερων περιβαλλοντικών 
οργανώσεων της χώρας. 

Μύθος τρίτος: Το Χωροταξικό προβλέπει νέο «Καποδίστρια», 
νέα διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας

 
Το μόνο που προβλέπει είναι η υποχρέωση του υπουργού 

Εσωτερικών, μέσα σε μια τετραετία, να προωθήσει για ψή-
φιση σχετικό νόμο για τη μείωση των περιφερειών, των νο-
μαρχιών και των δήμων. Καμία ειδική αναφορά δε γίνεται 
σε αριθμούς ή δεσμευτικά κριτήρια.
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Μύθος τέταρτος: Ο καθένας θα ξέρει τι να κάνει και πού να το κάνει

Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική πρό-
βλεψη, για τον απλό λόγο ότι αυτό δεν είναι υποχρέωση του 
Εθνικού Χωροταξικού, αλλά των πολεοδομικών σχεδίων/με-
λετών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Μύθος πέμπτος: Προβλέπονται εντάξεις εξπρές σε σχέδιο πόλης

Δεν υπάρχει καμία απολύτως ουσιαστική αναφορά για 
εντάξεις περιοχών σε σχέδιο πόλης. Πολύ περισσότερο, δεν 
αναφέρεται στην υποχρέωση να ολοκληρωθούν, να θεσμο-
θετηθούν και να αρχίσουν επιτέλους να εφαρμόζονται οι πε-
ρίπου 350 μελέτες που ήδη εκπονούνται μέσα σε συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, οι αλλαγές στις προδια-
γραφές και τα πρότυπα του σχεδίου πόλης που προβλέπο-
νται στο Χωροταξικό θα επιφέρουν ακόμη νέες καθυστερή-
σεις, δύο τριών χρόνων τουλάχιστον. 

Μύθος έκτος: Αλλαγές στην εκτός σχεδίου και περιορισμός 
της παράνομης δόμησης

 
Δε γίνεται καμία απολύτως πρόβλεψη, παρά το γεγονός 

ότι αρκετοί φορείς ζητούν χρονοδιάγραμμα για το δραστι-
κό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. Για την παράνο-
μη δόμηση, το κείμενο προβλέπει την... πρωτότυπη δράση 
«αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας»!
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Μύθος έβδομος: Μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις 
στη χώρα

Μια μεταρρύθμιση πρέπει να ανατρέπει αρνητικά συ-
μπτώματα και να δίνει προοπτικές για το μέλλον. Στο κεί-
μενο δεν προβλέπεται απολύτως καμία «θεραπεία» για τα 
περιβαλλοντικά ή αναπτυξιακά προβλήματα της χώρας, πα-
ρά μόνο η καταγραφή των συμβατικών μας υποχρεώσεων, 
και μάλιστα με σημαντικές χρονικές υστερήσεις, και έπει-
τα από προσφυγές και καταδίκες στα ευρωπαϊκά δικαστή-
ρια, με βάση κατευθύνσεις πολιτικής που προκύπτουν από 
σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ, όπως, παραδείγ-
ματος χάρη, για διαχείριση απορριμμάτων, βιολογικούς κα-
θαρισμούς κ.ά.

Μύθος όγδοος: Δίνει νέες περιβαλλοντικές διαστάσεις στις επιμέρους 
τομεακές δράσεις

Οι σημερινές ανάγκες της χώρας απαιτούν παρεμβάσεις 
για βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη στις μεταφορές, στην ενέρ-
γεια, στα αστικά συγκροτήματα, στους υδατικούς πόρους. 
Οι προβλέψεις για όλους αυτούς τους τομείς κινούνται στην 
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, αφού στις μεταφορές προ-
βλέπεται ενίσχυση κατά προτεραιότητα των αυτοκινητο-
δρόμων, τους οποίους μάλιστα ονομάζει «δρόμους ανάπτυ-
ξης» (;), στην ενέργεια δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε 
χρονοδιάγραμμα για εξοικονόμηση, αν και η χώρα ουσια-
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στικά αποτελεί ενεργειακό πίθο των Δαναΐδων, στις πόλεις 
ενισχύει την ήδη υφιστάμενη αστική ιεράρχηση, ενώ για τα 
νερά προβλέπει μεγάλο κατασκευαστικό πρόγραμμα για 
φράγματα (;).

Μύθος ένατος: Προωθεί ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης

Αντί να στηριχτεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας (τρίγωνο γνώσης με Έρευνα - Καινοτομία - Εκπαί-
δευση, τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, ελκυστικότητα φυ-
σικού περιβάλλοντος και στοιχεία υπεροχής του), το εν λό-
γω κείμενο προωθεί τις γνωστές λογικές οικονομικής αντα-
γωνιστικότητας, αγνόησης της ανάγκης στήριξης ποιοτι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών και ουσιαστικής προέγκρι-
σης κατασκευαστικών εκτρωμάτων στις τουριστικά ελκυ-
στικές περιοχές της χώρας από εμφανή και αφανή επεν-
δυτικά κεφάλαια που ουσιαστικά συνιστούν έναν από τους 
σημαντικότερους λόγους προώθησης του Ειδικού Χωρο-
ταξικού για τον τουρισμό.

Μύθος δέκατος: Αποτελεί τον αναπτυξιακό οδηγό της χώρας 
για τα επόμενα 15 χρόνια

Πουθενά οι σχεδιασμοί και οι προβλέψεις του δεν ξεπερ-
νούν τα επτά με οκτώ χρόνια. Όταν το κείμενο ξεφεύγει από 
τη φλυαρία και την κοινοτοπία και γίνεται συγκεκριμένο, τό-
τε ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες που ήδη 
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προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Σε κανέναν από τους 
τομείς δεν υπάρχει οποιαδήποτε δράση ή έργο ή δέσμευση 
με ορίζοντα δεκαπενταετίας.

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 1/6/2008) 
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η σημερι-
νή συζήτηση που αφορά ένα κατ’ εξοχήν εθνικό θέμα, όπως 
είναι το Χωροταξικό, διεξάγεται κάτω από τη βαριά σκιά 
που ρίχνει στην πολιτική μας ζωή η υπόθεση SIEMENS. Θέ-
λω να ελπίζω ότι πρόκειται για μια ατυχή σύμπτωση· ότι δεν 
είναι μια συνειδητή επιλογή, προκειμένου να περάσει ανώ-
δυνα ένα νομοσχέδιο που δεσμεύει τη χώρα και το μέλλον 
της για τα επόμενα 15 χρόνια.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέχρι σήμερα ακολουθήθη-
κε μια διαδικασία που καθιστά εύλογες και τις πιο ακραίες 
υποψίες. Να σας θυμίσω την απόπειρα να προταχθεί η ψή-
φιση του Ειδικού Χωροταξικού για τον τουρισμό πριν η χώ-
ρα αποκτήσει ένα Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο. Να σας θυ-
μίσω ακόμη τη συστηματική προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ να 
αφήσει εκτός των διαδικασιών διαβούλευσης του χωροταξι-
κού πλαισίου τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και 
τους θεσμικούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 
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Επιδίωξε το υπουργείο, τον περασμένο Νοέμβριο, με 
μόλις πέντε συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωρο-
ταξίας (ΕΣΧΣΑΑ), να υφαρπάξει τη θετική γνωμοδότηση 
του οργάνου, ωσάν να μην επρόκειτο για ένα νομοσχέδιο 
εθνικής σημασίας για το οποίο θα έπρεπε να προϋπάρξει 
η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος επι-
στημονικός φορέας, ζητά την απόσυρση του κειμένου. Η 
ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας ζητά το 
ίδιο. Όλα τα κόμματα, πλην ΝΔ, ζητούν το ίδιο. Οι 10 μεγα-
λύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν το ίδιο. 

Σε χθεσινή του συνέντευξη, ο επίτροπος της ΕΕ κ. Σταύ-
ρος Δήμας εκφράζει επιφυλάξεις για το αν έχουν εφαρμο-
στεί οι αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως είναι η εκπό-
νηση στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, η δημόσια 
διαβούλευση, η καταγραφή των ευαίσθητων οικοσυστημά-
των και των προστατευόμενων περιοχών, η πρόβλεψη εναλ-
λακτικών προτάσεων. Αυτά, άραγε, δε σημαίνουν τίποτε για 
τη σημερινή κυβέρνηση;

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που, 
ενώ αφορά στο χωροταξικό επανασχεδιασμό της χώρας, δε 
λαμβάνει υπόψη του ούτε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των επερχόμενων γενεών ούτε τις αναπτυξιακές ανάγκες του 
τόπου μας. Αγνοεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικο-
νομίας μας και αδιαφορεί για τις επιταγές της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, του 
ιστορικού μας πλούτου.
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Το σχέδιο πρέπει να εμπνέει, να ενθουσιάζει, να κινητο-
ποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και του 
κάθε πολίτη χωριστά. 

Το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι πρόκειται 
για ένα νομοσχέδιο αδιαφορίας μπροστά στις ανησυχίες και 
στις ευαισθησίες που επιβάλλουν τα χρόνια που έρχονται. 

Χρόνια υψηλών οικολογικών κινδύνων. 
Χρόνια μεγάλων οικονομικών ανατροπών. 
Χρόνια εντεινόμενης κοινωνικής ανασφάλειας. 
Χρόνια, στη διάρκεια των οποίων οι Ελληνίδες και οι Έλ-

ληνες θα έχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή την ανά-
γκη να αισθανθούν ότι η πολιτεία έχει βγάλει τα διδακτικά 
συμπεράσματα από τα λάθη του παρελθόντος. 

Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι Ελληνίδες και οι 
Έλληνες νιώθουν την ανάγκη της διόρθωσης της πορείας 
που ακολουθεί η χώρα, ώστε να βαδίσουν με μεγαλύτερη αι-
σιοδοξία και αυτοπεποίθηση, συντεταγμένα, σε νέους δημι-
ουργικότερους δρόμους. 

Μια συλλογική αναπτυξιακή προσπάθεια που θα εμπνέ-
εται από τις στοχευμένες δράσεις ενός οργανωμένου κρά-
τους, το οποίο αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις των καιρών. 

Ενός κράτους που προβλέπει τις εξελίξεις και αξιοποιεί 
τις ευκαιρίες που προσφέρει ο χωροταξικός σχεδιασμός. 

Ενός κράτους που δίνει προσανατολισμό στην οικονομι-
κή ανάπτυξη του τόπου, που βάζει τάξη στο χώρο και που 
δίνει όραμα στο χρόνο και τον κόπο των δημιουργικών δυ-
νάμεών του.

proklhsh087s140.indd   102 9/10/09   3:27:24 PM



ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

103

Γιατί τι άλλο είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Εθνι-
κό Χωροταξικό Σχέδιο εκτός από συμπύκνωση της εθνικής 
μας αυτογνωσίας, αποτύπωση της εθνικής μας αυτοσυνείδη-
σης και χάραξη της εθνικής μας πορείας σε έναν πλανήτη 
που συγκλονίζεται από πρωτοφανείς κλιματικές απειλές και 
οικονομικές ανακατατάξεις; 

Τι άλλο θα ’πρεπε να είναι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέ-
διο εκτός από εξειδίκευση και καθοδήγηση της εθνικής μας 
στρατηγικής για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με οικολογι-
κές προτεραιότητες, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με 
καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με αναβάθμιση 
των ανθρώπινων πόρων, με κεφαλαιοποίηση της πολιτισμι-
κής μας κληρονομιάς; 

Ένα εθνικό σχέδιο οργάνωσης των οικονομικών και κοι-
νωνικών σχέσεων, των σχέσεων με τη φύση και την εργασία, 
με τρόπο ταυτόχρονα σύγχρονο, σίγουρο και ικανό να κάνει 
τους πάντες να πιστέψουν ότι μπροστά τους ανοίγεται ένα 
άλλο μέλλον. 

Ένα μέλλον που δε θα ξανασκοτεινιάσει από τα αποκαΐ-
δια μιας καταστροφής σαν την περσινή της Πελοποννήσου, 
και από τις πρακτικές που θα το ξαναπαραδώσουν στην 
αναρχία, την αυθαιρεσία, τα μικροσυμφέροντα και τον ετσι-
θελισμό. Καταστάσεις που ταπεινώνουν τους πολλούς, απο-
θαρρύνουν τους νέους, και μας κρατούν όλους ομήρους των 
κακώς κειμένων.

Φοβούμαι όμως, κύριε υπουργέ, ότι παρουσιάζετε σήμε-
ρα για ψήφιση από το κοινοβούλιο ένα Εθνικό Χωροταξικό 
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Σχέδιο χωρίς να έχετε τη συναίσθηση ότι αυτό θα έπρεπε εκ 
των πραγμάτων να ανταποκρίνεται στη συλλογική απαίτη-
ση των Ελλήνων να βάλουν τέλος στο μεταπολεμικό και με-
ταπολιτευτικό αναπτυξιακό πρότυπο. 

Δεν είχατε την οξυδέρκεια αλλά και την ευαισθησία να 
επωφεληθείτε από τη νέα οικολογική συνείδηση των Ελλή-
νων, να κάνετε μία πραγματικά μεταρρυθμιστική τομή στον 
τρόπο οργάνωσης του εθνικού χώρου, να διαμορφώσετε συν-
θήκες και προϋποθέσεις για μια πιο ευτυχισμένη ατομική 
ζωή των Ελλήνων. 

Δεν μπήκατε καν στον κόπο να αξιοποιήσετε τα όσα η δι-
κή μας κυβέρνηση σας κληροδότησε με τα 12 Περιφερεια-
κά Χωροταξικά Σχέδια που είχε θεσμοθετήσει από το 2003 
και το πλήρες Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο που βρήκατε 
έτοιμο στα συρτάρια του υπουργείου σας όταν παραλάβατε 
το ΠΕΧΩΔΕ το 2004.

Τα αγνοήσατε όλα, όπως ουσιαστικά αγνοήσατε και την 
ύπαρξη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, των αντιπρο-
σωπευτικών επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων, που ζήτησαν να αποσυρθεί το νομοσχέδιό σας ως 
απαράδεκτο και υβριστικό. Υβριστικό με την αρχαιοελλη-
νική σημασία της λέξης, για τη φύση, την ιστορία, τον πο-
λιτισμό και τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της 
χώρας.

Αντί να σεβαστείτε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 
μιας εθνικής χωρικής αναδιοργάνωσης, προτιμήσατε τις εύ-
κολες, κερδοσκοπικές και αυτοκαταστροφικές λύσεις του 
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καταδικασμένου μοντέλου ανάπτυξης της δεκαετίας του 
1970. 

Πρόκειται για μια ξεπερασμένη αντίληψη που επιμένει 
να αρνείται τη διαβούλευση, που μετατρέπει το διάλογο σε 
παρωδία, που αγνοεί τις ανάγκες αποκέντρωσης και ισόρ-
ροπης περιφερειακής ανάπτυξης, που συνεχίζει να ενισχύει 
τον υδροκεφαλισμό των μεγάλων αστικών κέντρων, που 
αφαιρεί από το σχεδιασμό τα ιστορικά μνημεία, που ταυτί-
ζει τους οδικούς άξονες με τους αναπτυξιακούς άξονες της 
χώρας. 

Αντίληψη και μοντέλο ανάπτυξης που κάνει λογαρια-
σμούς χωρίς μετρήσιμα μεγέθη, χωρίς ποσοτικούς στόχους 
που να υποδεικνύουν πού πρέπει να πάμε, σαν καράβι χω-
ρίς πυξίδα. Ενός μοντέλου που στερείται οποιασδήποτε λο-
γικής επιχειρησιακού σχεδιασμού, χωρίς σχέδιο υλοποίη-
σης, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς μηχανισμό και χωρίς 
προβλέψεις χρηματοδοτήσεων. 

Είναι, άραγε, τόσο σημαντικότερο για σας να σχεδιάζετε 
τις οδικές υποδομές και να μην παρουσιάζετε κανένα απο-
λύτως σχέδιο για το αν –και πού– θα έχει η χώρα νοσοκο-
μεία, πανεπιστήμια, κέντρα καινοτομιών και έρευνας; 

Είναι αντίληψη για την ανάπτυξη της χώρας η εκτενής ανα-
φορά σας στην ανάπτυξη των πρωτευουσών των διαφόρων πε-
ριφερειών, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στο 
αναπτυξιακό όραμα αυτών των ίδιων των περιφερειών; 

Είναι δυνατόν να μιλάτε για αλλαγή των προδιαγραφών 
των πολεοδομικών μελετών και να μην εξαιρείτε τις μελέτες 
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που είναι ήδη υπό εκπόνηση; Θέλετε να τα ακυρώσετε λοι-
πόν όλα;

Είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο μία απλή ονομαστική ανα-
φορά στην Οικονομία της Γνώσης και να μην υπάρχει που-
θενά καμία εξειδικευμένη ενσωμάτωσή της στους επιμέρους 
τομείς και στα πεδία εφαρμογής μιας τέτοιας οικονομίας;

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποφυγή δημιουργίας 
νέας γενιάς αυθαιρέτων κτισμάτων. Αρνείστε να υιοθετήσε-
τε ακόμη και την πρόταση του γενικού επιθεωρητή Δημόσι-
ας Διοίκησης για τη δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας κατε-
δαφίσεως αυθαιρέτων. 

Κανένα χρονοδιάγραμμα για την εξάλειψη του φαινομέ-
νου της εκτός σχεδίου δόμησης.

Συνεχίζουμε να χάνουμε με ραγδαίο τρόπο πολύτιμη 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Το κείμενο συνεχίζει να λειτουργεί ως προπομπός ειδι-
κών ρυθμίσεων για το Ειδικό Χωροταξικό του τουρισμού, 
γεγονός που στην πραγματικότητα θα αποτελέσει το εργα-
λείο για το βιασμό των περισσότερων ακτών και νησιών της 
χώρας και την παράδοσή τους στα μεγάλα κατασκευαστικά 
συμφέροντα.

Δεν έχει υπάρξει καμία συνεργασία με τα συναρμόδια 
υπουργεία. 

Είναι χαρακτηριστική η ελλιπέστατη αναφορά σε χωρι-
κές δράσεις των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε ό,τι 
αφορά τη γεωργία, και Ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε θέματα και-
νοτομίας και ερευνητικών κέντρων. 
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Επιδερμική είναι και η προσέγγιση του ζητήματος των 
φυσικών καταστροφών που μαζί τους πρέπει να μάθουμε να 
συμβιώνουμε. Από τα 80.000 δημόσια κτίρια της χώρας, ο 
προσεισμικός έλεγχος αφορά μόνο τα 6.000 από αυτά, στα 
οποία έχει γίνει οπτικός έλεγχος τρωτότητας.

Οφείλω βέβαια να αναγνωρίσω ότι, τουλάχιστον, υιοθε-
τήσατε, έστω και την τελευταία στιγμή, κάποιες υποδείξεις 
μας, και ιδιαίτερα αυτές που αποσκοπούν στη διαγραφή της 
απαράδεκτης αρχικής πρόβλεψης για δήθεν χωροταξική και 
πολεοδομική ευελιξία στις ιδιωτικές επενδύσεις, όπως και 
τη δέσμευση για την εντός δεκαετίας ολοκλήρωση του Εθνι-
κού Κτηματολογίου. 

Τουλάχιστον, σε αυτά τα σημεία η έντονη κριτική μας 
έπιασε τόπο. Αυτές ωστόσο οι μερικές βελτιώσεις δεν αλλά-
ζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου σας.

Εννέα από τα δεκαεννέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας αρνούνται να σας εξουσιοδοτήσουν, αρνούνται 
ότι έχουν υπογράψει κείμενο γνωμοδότησης για να κατατε-
θεί το Χωροταξικό στη Βουλή. 

Κύριε υπουργέ, ούτε ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο οποίος 
πριν από χρόνια έγραψε το καταπληκτικό και προφητικό 
έργο Πεθαίνω Σα Χώρα, δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι κά-
ποτε θα ερχόταν υπεύθυνος παράγοντας ελληνικής κυβέρ-
νησης που θα μετέτρεπε την ευκαιρία ανασυγκρότησης της 
χώρας, μέσα από το χωροταξικό επανασχεδιασμό της, σε 
απειλή κατά της Αειφορίας και του μέλλοντός της. 

Γιατί, αντί για ζωγραφιά του μέλλοντός μας, το Χωροτα-
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ξικό που μας παρουσιάζετε, κύριε υπουργέ, είναι μια πινε-
λιά θλίψης και μιζέριας, χωρίς την παραμικρή νότα αισιο-
δοξίας και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης. Χρειάζεται 
μια άλλη προσέγγιση για την επίλυση κρίσιμων αναπτυξια-
κών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας. 

Απαιτείται εκ των πραγμάτων η εφαρμογή των αρχών της 
φέρουσας ικανότητας, της χωρικής συνοχής, της επάρκειας 
των φυσικών πόρων. 

Εμείς διεκδικούμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης του χώ-
ρου. Ένα μοντέλο επένδυσης στη γνώση, την καινοτομία, 
τον πολιτισμό. 

Ένα μοντέλο που διαπνέεται από την ισόρροπη περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, που δε συγχέει τις περιφέρειες με τις πρω-
τεύουσές τους, που σέβεται τις αρχές της Αειφορίας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Δε θέλουμε ένα Χωροταξικό αποσπασματικό, αδιέξοδο, 
ασύμβατο με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. 

Δε θέλουμε ένα Χωροταξικό που να μη συνδέεται με τις 
μεγάλες διοικητικές τομές που πρέπει να επιχειρηθούν για 
τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της Τοπικής και Περι-
φερειακής Αυτοδιοίκησης, για την απελευθέρωση των πα-
ραγωγικών δυνάμεων της ξεχασμένης περιφερειακής Ελλά-
δας. 

Δε θέλουμε ένα Χωροταξικό που δίνει προτεραιότητα σε 
μία άναρχη έννοια της ανταγωνιστικότητας, χωρίς να λαμ-
βάνει υπόψη του το γεγονός ότι είναι, κυρίως, η έννοια της 
ποιότητας που καλείται να διασφαλίσει, μετατρέποντάς τη 
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μάλιστα σε στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας 
μας. 

Θέλουμε ένα Χωροταξικό γεννήτορα και μήτρα νέων 
αντιλήψεων, πρακτικών και νοοτροπιών, με κέντρο τον άν-
θρωπο και την αρμονική συμβίωσή του με το περιβάλλον. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(Βασίζεται στην ομιλία ως βασικού εισηγητή του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια της Βουλής κατά 
τη συζήτηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, 23/6/2008)
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΙ

Η Βουλή των Ελλήνων έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φο-
ρές ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να ξεπλυθούν διάφο-
ρες αμαρτίες του πολιτικού συστήματος. Τελευταία, χρη-
σιμοποιείται ως προπαγανδιστικό κυβερνητικό εργαλείο 
για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανά-
πτυξης, με αιχμές την κατάρτιση του Εθνικού Χωροταξι-
κού Σχεδίου, αλλά και την επίτευξη των στόχων του Πρω-
τοκόλλου του Κιότο. 

Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού και του αρμόδιου υπουργού, το πρώτο μεγάλο θε-
σμικό έργο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου θα εί-
ναι η ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού της 
χώρας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουρ-
γού που διοχετεύονται στις εφημερίδες: 

«Εντάξεις εξπρές στο σχέδιο πόλης».
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«Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει προκαταβολικά τι μπορεί να χτίσει, 
πού και με ποιες προϋποθέσεις».

«Επιχειρείται σοβαρό πλήγμα στους επίδοξους καταπατητές».
«Βασικές αλλαγές στη διοικητική δομή της Ελλάδας, με μείωση 
του αριθμού των περιφερειών, των νομαρχιών και των δήμων».

«Κατάργηση της εκτός σχεδίου άναρχης δόμησης». 

Για όποιον έχει διατρέξει, έστω και βιαστικά, το σχετικό 
κείμενο, παρόμοιες δηλώσεις συνιστούν απίστευτη κενολογία, 
προκλητικό λαϊκισμό, επιστημονικό ακροβατισμό, κακόγου-
στη προπαγάνδα, ανεύθυνη προσέγγιση – και μάλιστα σε 
πολύ σοβαρά θέματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Το κείμενο του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου δόθη-•	
κε για διαβούλευση μετά την έντονη επιστημονική και 
κοινωνική αντίδραση στην αρχική προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να θεσμοθετηθεί πρώτα το Ειδικό Χωροτα-
ξικό για τον τουρισμό, για το οποίο έχουν ήδη εκδη-
λώσει ενδιαφέρον πολυποίκιλα, επιφανειακά και υπό-
γεια, οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται να 
βιάσουν αισθητικά και τις τελευταίες καθαρές παρα-
λίες της χώρας. 
Ο ίδιος ο μελετητής του σχεδίου δηλώνει ότι δε θέλει •	
να έχει καμία σχέση με το κείμενο του υπουργείου, ένα 
κείμενο που δεν προέκυψε ούτε καν ως προϊόν συνερ-
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γασίας με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία που σχετί-
ζονται με το χώρο (Γεωργίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού, 
Οικονομίας κ.ά.). 
Περιλαμβάνει την παγκόσμια επιστημονική και ανα-•	
πτυξιακή πρωτοτυπία να προτείνει σχέδιο οργάνωσης 
του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια, χωρίς να 
προβλέπει έστω ένα ενδιάμεσο στάδιο στα επτά με 
οκτώ χρόνια για αξιολόγηση, βελτίωση και, ενδεχομέ-
νως, τροποποίησή του. 
Η χώρα αντιμετωπίζεται ως μία έκταση στην οποία •	
υπάρχουν μόνο –και αποκλειστικά– μεγάλοι οδικοί 
άξονες. Ο Σιδηρόδρομος αποτελεί το φτωχό συγγενή 
των αυτοκινητοδρόμων.
Μοιάζει να μην υπάρχει ο πολυνησιωτικός χαρακτή-•	
ρας της Ελλάδας, που επιβάλλει τη λειτουργία ενός 
σοβαρού δικτύου ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συν-
δέσεων. 
Η έννοια των συνδυασμένων μεταφορών είναι ανύ-•	
παρκτη.
Ο γεωργικός τομέας, ο οποίος καταλαμβάνει τη μεγαλύ-•	
τερη έκταση της χώρας και καταναλώνει το 87% του υδά-
τινου δυναμικού, αναφέρεται μόνο για τα βιολογικά 
προϊόντα, που όμως αποτελούν μόλις το 2% της αγοράς. 
Η κτηνοτροφία, η μοναδική ίσως αναπτυξιακή διέξο-•	
δος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μοιάζει 
να μην υπάρχει για τον κ. Σουφλιά. 
Οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, τα •	
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2.300.000 στρέμματα που κάηκαν, φαίνεται να μην 
έχουν επηρεάσει καθόλου τις επιλογές του κειμένου· 
αδιάφορο αν επλήγη το 34% των εργαζομένων στον πρω-
τογενή τομέα, που παράγει το 24% του αγροτικού ΑΕΠ.
Εμφανίζεται πλήρης απουσία προβλέψεων για κανό-•	
νες βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στα κτίρια, όπως 
και για απαγόρευση αδειοδότησης νέων μονάδων πα-
ραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και λιθάνθρακα. 
Σε όλες τις δράσεις, ιδιαίτερα σε αυτές του τουρισμού, •	
αγνοείται παντελώς η έννοια της φέρουσας ικανότη-
τας, δηλαδή η δυνατότητα ενός τόπου να αντεπεξέλ-
θει σε νέες ανάγκες τροφοδοσίας με νερό, διαχείρισης 
απορριμμάτων κλπ.
Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της χώρας, η λειψυ-•	
δρία, αντιμετωπίζεται με εξωφρενική ελαφρότητα. Το 
κείμενο κάνει απλώς λόγο για διαχείριση των υδατι-
κών πόρων. Απουσιάζει οποιοσδήποτε σχεδιασμός 
σύγχρονης αρδευτικής πολιτικής, με σοβαρά εγγειο-
βελτιωτικά έργα, μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, και μετά τη δημοσιο-
ποίηση του κειμένου αυτού, ζητήσαμε την άμεση απόσυρσή 
του, αφού πρόκειται για μια συρραφή παραγράφων αναπτυ-
ξιακά απαράδεκτων και παρωχημένων, επιστημονικά ατεκ-
μηρίωτων και γεμάτων ασάφειες. Σε συνέντευξη Τύπου, μά-
λιστα, καταθέσαμε πακέτο συγκεκριμένων προτάσεων. 

Ο κ. Σουφλιάς, σε δηλώσεις του την επόμενη ημέρα, χα-
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ρακτήρισε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ ως ανακριβείς, πρόχειρες, 
αφοριστικές και απαράδεκτες. 

Η απάντηση στην αμετροέπεια του κυρίου υπουργού ήρ-
θε μόλις πριν από λίγες ημέρες από την πλειοψηφία των μη 
διορισμένων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. 

Οι εννέα από τους δεκαεννέα επιστημονικούς και κοινω-
νικούς φορείς του Εθνικού Συμβουλίου ζητούν και αυτοί την 
απόσυρση του συγκεκριμένου κειμένου (Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΣΕΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Αρ-
χιτεκτόνων, ΓΣΕΒΕΕ, Σύνδεσμος Ελλήνων Πολεοδόμων και 
Χωροτακτών, οι 10 μεγαλύτερες περιβαλλοντικές μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις). 

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, στο κείμενο του 
προϋπολογισμού του 2008 υπάρχει η διατύπωση της εφαρ-
μογής μιας «ολοκληρωμένης πολιτικής για την επίτευξη των 
στόχων του Κιότο». Μια διατύπωση που μόνο ως κακόγου-
στο αστείο μπορεί να εκληφθεί, αφού η κυβέρνηση: 

Δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για εξοικο-•	
νόμηση ενέργειας, γεγονός που έχει οδηγήσει τη χώ-
ρα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ενεργειακή έντα-
ση της οικονομίας. 
Επιτρέπει να είναι ελληνικά τα δύο πιο ρυπογόνα ερ-•	
γοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη.
Επιτρέπει να έχουν αυξηθεί από φέτος κιόλας οι εκ-•	
πομπές CO2 κατά 32%, όταν το επιτρεπόμενο ποσοστό 
μέχρι το 2012 είναι μόλις 25%. 
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Δε συζητά καμιά μείωση του •	 ΦΠΑ στα προϊόντα εξοι-
κονόμησης και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Στο ίδιο κείμενο του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η 
σκανδαλώδης πρόβλεψη-ομολογία για απώλεια μέσα στο 
2008 του 42% των εξασφαλισμένων κονδυλίων από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», συνολικού προϋπο-
λογισμού 598 εκατ. ευρώ. Σήμερα, μόλις ένα χρόνο πριν από 
την ολοκλήρωσή του, το πρόγραμμα αυτό είναι το προτελευ-
ταίο σε απορροφητικότητα, με ποσοστό μόλις 63%. 

Συνεπώς, μέσα στο 2008, πρέπει να απορροφηθεί το υπό-
λοιπο 37%, δηλαδή πάνω από 170 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς, 
στον αντίστοιχο πίνακα του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύνσεων (ΠΔΕ) του προϋπολογισμού, και στον τομέα «Οικι-
σμός - Περιβάλλον», προβλέπονται δαπάνες ύψους μόλις 
110 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, από τώρα ομολογείται η 
απώλεια πάνω από 80 εκατ. ευρώ για επενδύσεις προστασί-
ας περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί το «σύνταγμα» 
χωρικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Οι κλιματικές αλλαγές 
αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας. Εί-
ναι τουλάχιστον ανάξιο της σπουδαιότητας και των δύο να 
αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με πολιτική αλαζονεία 
και προπαγανδιστική στόχευση. 

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 28/1/2008)
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ΤΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια όλοι οι φοι-
τητές των τμημάτων Αρχιτεκτονικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης θα μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά όχι μόνο 
το τελικό κείμενο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, αλλά, 
επιπλέον, και το πώς προσεγγίστηκε από όλους μας, κατά 
διαδοχικά στάδια, το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, διότι:

Ο χωροταξικός σχεδιασμός μιας χώρας και οι επιλο-•	
γές που περιλαμβάνονται σε αυτόν αποτελούν πρωτεύ-
ουσα πολιτική επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα, αφού 
ρυθμίζει τον εθνικό χώρο, συντονίζει τις χωρικές επι-
πτώσεις όλων των επιμέρους μορφών πολιτικής (πα-
ραδείγματος χάρη, αγροτικής, έργων υποδομής, ανα-
πτυξιακών κινήτρων, ενέργειας, προστασίας οικοσυ-
στημάτων κ.ά.) και παρέχει κατευθύνσεις για την 
άσκηση πολεοδομικής πολιτικής. 
Ένα χωροταξικό σχέδιο αποτελεί το μοναδικό στήριγ-•	
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μα μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης εθνι-
κής αναπτυξιακής πολιτικής, και μοναδικό εργαλείο 
συντονισμού των τομεακών δράσεων. 
Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο δίνει τις βασικές κα-•	
τευθύνσεις για όλες τις μεσο-μακροπρόθεσμες τομεα-
κές δράσεις που έχουν χωρική διάσταση, με χρονικό 
ορίζοντα εφαρμογής τη δεκαπενταετία. 

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ενώ στα ζητήματα του 
πολεοδομικού σχεδιασμού η χώρα έχει –έστω και ανεπαρ-
κείς– εμπειρίες, στα ζητήματα του χωροταξικού σχεδιασμού 
η εμπειρία είναι σαφώς μικρότερη, αφού οι πρώτες προσπά-
θειες στην Ελλάδα ξεκίνησαν με το ν. 360/1976, αλλά ουσι-
αστικά ενεργοποιήθηκαν μόνο έπειτα από την ψήφιση του 
ν. 2742/1999. 

Άλλωστε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τομή στα ζητήματα 
ρύθμισης του ευρωπαϊκού χώρου αποτελεί το Σχέδιο Ανά-
πτυξης του Κοινοτικού Χώρου του 1999, γεγονός που οδή-
γησε σε νέες χωρικές προσεγγίσεις και αναθεωρήσεις νομο-
θεσιών πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Η απουσία μέχρι σήμερα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδί-
ου, δηλαδή η απουσία καταγραφής, ανάλυσης, αξιολόγησης 
και ρύθμισης των βασικών προβλημάτων και δυνατοτήτων 
οργάνωσης του ελληνικού χώρου, ήταν ένας από τους βασι-
κότερους παράγοντες που οδήγησαν:

Στην απουσία ενός ενιαίου χωρικού πλαισίου στρατη-•	
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γικού και μακροχρόνιου χαρακτήρα για τη δομική ορ-
γάνωση του χώρου.
Στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και την υπερδιόγκω-•	
ση της Αθήνας (και δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης) 
σε βάρος του υπόλοιπου εθνικού χώρου. 
Στην εκτεταμένη διάχυση αστικών κτισμάτων και δρα-•	
στηριοτήτων εκτός σχεδίου πόλης και σε βάρος αγρο-
τικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας.
Στον ανεπαρκή συντονισμό των διαφορετικών κατη-•	
γοριών μεταφορικών υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, 
Σιδηρόδρομος, αεροδρόμια, λιμάνια).
Στην ανυπαρξία κανόνων για χωροθέτηση επενδυτι-•	
κών-παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Στην απουσία χωρικών κατευθύνσεων προς τις εκάστο-•	
τε αρμόδιες ηγεσίες που ασκούν πολιτική (κεντρική κυ-
βέρνηση, περιφέρειες, Αυτοδιοίκηση) σχετικά με τη λή-
ψη μέτρων για προστασία και αναβάθμιση του δασικού 
πλούτου και του υδάτινου δυναμικού της χώρας.
Στην υποβάθμιση σημαντικών φυσικών και πολιτιστι-•	
κών πόρων.
Στην άνιση (και κοινωνικά άδικη) πρόσβαση στα δί-•	
κτυα μεταφορών και επικοινωνιών.
Στην υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας και της χω-•	
ρικής συνοχής της χώρας.

Συνοπτικά, τα σημεία της κριτικής μας για το Εθνικό Χω-
ροταξικό του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι:
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Εμμονή στον υδροκεφαλισμό της χώρας, αγνοώντας •	
τις ανάγκες αποκέντρωσης.
Υποβάθμιση του πολιτισμού, με αφαίρεση της κατη-•	
γοριοποίησης των πολιτιστικών μνημείων της χώρας.
Εμμονή στους οδικούς άξονες, αφού είναι οι μοναδικοί •	
που αναφέρονται ως άξονες ανάπτυξης, ενώ, δυστυχώς, 
ο Σιδηρόδρομος και η ακτοπλοΐα αντιμετωπίζονται ως 
απλές συνδέσεις και όχι ως άξονες ανάπτυξης.
Πλήρης απουσία οποιασδήποτε λογικής επιχειρησια-•	
κού σχεδίου. Αν το κείμενο δε συνοδευτεί από επιχει-
ρησιακό σχέδιο υλοποίησής του, με χρονοδιάγραμμα, 
με μηχανισμό υλοποίησης και χρηματοδοτήσεις, τότε 
θα είναι ένα ακόμη άχρηστο κείμενο στα ράφια κά-
ποιων υπουργείων.
Ασαφές χωρικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας. Κανείς •	
δεν έχει καταλάβει πού στοχεύει για τα επόμενα 15 
χρόνια. Τι πρέπει να γίνει η Ελλάδα; Κόμβος ενέργει-
ας; Κόμβος μεταφορών; Κόμβος τηλεπικοινωνιών; 
Κόμβος καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας; Κόμ-
βος τουρισμού υψηλής ποιότητας; Όλα μαζί;
Υπερτονισμός των υποδομών των Διευρωπαϊκών Δι-•	
κτύων (μεταφορές - ενέργεια - τηλεπικοινωνίες), ενώ 
υποβαθμίζονται απολύτως –στην πραγματικότητα 
αγνοούνται παντελώς– οι κοινωνικές υποδομές, δηλα-
δή οι υποδομές σε υγεία και παιδεία. Είναι σημαντι-
κότερες οι οδικές υποδομές από τα πανεπιστήμια ή τα 
νοσοκομεία;
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Πλήρης άγνοια της έννοιας της ποιότητας και της ορι-•	
ζόντιας εφαρμογής της σε όλες τις δράσεις που προ-
βλέπονται. 
Πρόβλεψη για μεταβολές στις προδιαγραφές των ήδη •	
εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, γεγονός που, 
αν ισχύσει, θα οδηγήσει σε τρομακτικές καθυστερή-
σεις. Τουλάχιστον, απαιτείται να προβλεφθεί ότι οι 
όποιες αλλαγές προδιαγραφών θα γίνουν για τις μελέ-
τες που θα προκηρυχτούν από εδώ και πέρα και όχι 
γι’ αυτές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να τονιστεί ότι για τα θέμα-
τα της βιώσιμης αστικής μετακίνησης το μόνο που προβλέ-
πει είναι την πιθανότητα εφαρμογής αστικών διοδίων. Από 
όλα τα μέτρα που συζητά η ΕΕ για τη βιώσιμη αστική κινη-
τικότητα, το κείμενο δίνει έμφαση μόνο στην εφαρμογή του 
κοινωνικά πιο άδικου από όλα, της εφαρμογής αστικών δι-
οδίων, γεγονός που θα προκαλέσει τεράστια θεσμικά προ-
βλήματα. Για παράδειγμα, πού θα τοποθετηθούν κάμερες, 
ποιος θα τις δεχτεί, πώς θα εφαρμοστεί και, ασφαλώς, το 
μεγάλο ηθικό δίλημμα που προκύπτει: Γιατί αυτός που έχει 
χρήματα να πληρώνει διόδια έχει μεγαλύτερα δικαιώματα 
μετακίνησης στις πόλεις από τον οικονομικά ασθενέστερο 
που δεν έχει την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα;

Επιπλέον, δεν υπάρχει απολύτως καμία δέσμευση, χρο-
νική ή επιχειρησιακή, για την απεξάρτηση της χώρας από 
τα ορυκτά καύσιμα, αφού, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε 
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σε διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, το 2013 η χώρα θα 
πληρώνει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά ρύπων από 
τα αέρια θερμοκηπίου, ενώ θα αυξηθούν κατά 40-50% οι τι-
μές του ηλεκτρικού ρεύματος εάν δεν αλλάξει το ενεργεια-
κό της ισοζύγιο. 

Στο άρθρο 12 παρ. 6 προβλέπεται η υιοθέτηση της αρ-
χής της «αναγκαίας ευελιξίας χωροταξικού σχεδιασμού για 
την αντιμετώπιση προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων μεγά-
λης κλίμακας», δηλαδή ειδική μεροληπτική μεταχείριση για 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον τουρισμό και στην εξό-
ρυξη. Αν παραμείνει αυτή η διατύπωση, θα είναι πραγματι-
κή βόμβα σε οποιαδήποτε προσπάθεια ορθολογικής οργά-
νωσης του εθνικού χώρου.

Επειδή όμως η κριτική, όταν δε συνοδεύεται από προτά-
σεις, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί στείρα, στο σημείο αυτό 
θεωρώ απαραίτητο να καταθέσω, με συνοπτική μορφή, τα 
παρακάτω, ως μια άλλη οπτική προσέγγιση ενός τόσο σοβα-
ρού θέματος:

Η αρχή της φέρουσας ικανότητας να υιοθετηθεί ορι-•	
ζόντια, σε όλο το κείμενο. Δηλαδή, να είναι σαφές ότι, 
εάν ένας τόπος δεν αντέχει τη διαχείριση μεγάλου 
όγκου σκουπιδιών ή δεν αντέχει να υποστηρίξει με 
υδάτινο δυναμικό μια δραστηριότητα, η δραστηριό-
τητα αυτή δε θα αναπτύσσεται.
Να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλή-•	
ρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Νομίζω πως, αν 
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υπάρξει η διατύπωση ότι εντός δεκαετίας ολοκληρώ-
νεται το Εθνικό Κτηματολόγιο, αυτό είναι απολύτως 
ρεαλιστικό και το έχει ανάγκη η χώρα.
Η γραμμή μετρικού εύρους του •	 ΟΣΕ στην Πελοπόν-
νησο να γίνει κανονικού εύρους –μακάρι, δε, να γίνει 
διπλή και ηλεκτροκινούμενη, όπως στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα–, διότι, όπως είναι γνωστό, τα περίπου 600-700 
χιλιόμετρα του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννή-
σου, δηλαδή Κόρινθος - Άργος - Τρίπολη - Καλαμάτα 
και στη συνέχεια Καλαμάτα - Αμαλιάδα - Πύργος - 
Πάτρα, είναι μετρικού εύρους. 
Να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τον πε-•	
ριορισμό της ασυδοσίας που υπάρχει στην άρδευση, 
στη γεωργία, με το γνωστό «κανιβαλικό» τρόπο που 
ασκείται σε πολλές περιοχές. Να κρατήσουμε στο μυα-
λό μας ότι το 85% του νερού που καταναλώνουμε είναι 
αγροτικό, ενώ ξέρουμε ότι την ίδια ποσότητα αγροτι-
κής παραγωγής μπορούμε να έχουμε αν ακολουθήσου-
με οικονομικές μεθόδους άρδευσης, με κατανάλωση 
μόλις του 30%.
Να ολοκληρωθούν τα μητρώα αγροτών και τα μητρώα •	
αλιέων μέσα σε τρία τέσσερα χρόνια.
Ζώνες Καινοτομίας. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει νόμος, •	
τον οποίο έχει εισηγηθεί ο σημερινός πρόεδρος της 
Βουλής κ. Σιούφας, ως υπουργός Ανάπτυξης, για τις 
Ζώνες Καινοτομίας. Συμβουλευτείτε τον. Εγώ ήμουν 
εισηγητής της αντιπολίτευσης. Είχαμε σοβαρές δια-
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φωνίες, όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι έστω ένα μι-
κρό βήμα. Εντάξτε τις αρχές της καινοτομίας, έστω 
αυτές που εσείς έχετε περάσει ως νόμο, στο Εθνικό 
Χωροταξικό.
Αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο του κειμένου ότι •	
σε βάρος της επιχειρηματικότητας είναι, ανάμεσα 
στα άλλα, και το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχει-
ρήσεων. Αφαιρέστε το αμέσως. Το μικρό μέγεθος επι-
χειρήσεων δεν είναι πια αρνητικό χαρακτηριστικό της 
επιχειρηματικότητας. Θα σας αναφέρω ένα παρά-
δειγμα: Οι Hνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν 
περίπου 240.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις. Από αυτές, 
σχεδόν το 40% απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους. 
Άρα, να δούμε θετικά αυτό που συμβαίνει στη χώρα 
μας, δηλαδή το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, και 
να το αξιοποιήσουμε θετικά.
Έχετε μια εξαιρετικά ασαφή αναφορά περί «Ταμεί-•	
ου Γης». Κανένας δεν αντιλαμβάνεται τι εννοείτε.
Νησιωτικότητα. Η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία •	
με το ζήτημα των νησιών. Να αποτελέσουμε παγκό-
σμιο πρότυπο για το πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη-
μέλη ως θετικό το γεγονός ότι έχουν πολλά νησιά. 

(Βασίζεται στην ομιλία στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής κατά τη συζήτηση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, 
22/5/2008)
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ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικά ακατανόητα

Αν κάποιος θελήσει να προσεγγίσει, έστω και επιφανειακά, 
τη χωροταξική πορεία αυτής της πόλης, θα διαπιστώσει ότι 
η Αθήνα:

Είναι μία πόλη που, αφενός, δημιουργήθηκε και ανα-•	
πτύχθηκε χωρίς σχεδιασμό και, αφετέρου, εξαπλώνε-
ται και εκτός Λεκανοπεδίου, αφού τα όριά της επεκτεί-
νονται συνέχεια προς Κόρινθο και Χαλκίδα, λόγω των 
νέων συγκοινωνιακών έργων, των μεταβολών των πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης των επι-
κοινωνιών κλπ. 
Δεν έγινε ποτέ ευρωπαϊκή Μητρόπολη. Στην κατάτα-•	
ξη των τριάντα προσφορότερων πόλεων, όπου ευνοεί-
ται η εγκατάσταση επιχειρήσεων, καταλαμβάνει την 
τελευταία θέση.
Χαρακτηρίζεται από διάχυση της δόμησης σε όλη την •	
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περιφέρεια Αττικής, δραστηριότητα που αυξάνει με 
γεωμετρική πρόοδο το κόστος των αναγκαίων τεχνι-
κών και κοινωνικών υποδομών.
Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα ολυμπιακά έργα (κυ-•	
ρίως τα συγκοινωνιακά) για την αναβάθμιση της λει-
τουργικότητας και την προβολή της (ένα από τα ση-
μαντικότερα πολιτικά σφάλματα των τελευταίων δε-
καετιών).
Χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελεύθερων χώρων και •	
χώρων πρασίνου, από ανυπαρξία διαχείρισης των 
απορριμμάτων, από απουσία ρυθμίσεων εξοικονόμη-
σης ενέργειας, τόσο στην αρχιτεκτονική κτιρίων όσο 
και στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Δεν εφαρμόζει καμία σοβαρή πολιτική για αποσυμφό-•	
ρηση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, για αναγέν-
νηση της γειτονιάς και προώθηση ενός πολυκεντρικού 
μοντέλου εξυγίανσης των υφιστάμενων κέντρων με την 
ταυτόχρονη δημιουργία νέων πυρήνων. (Καθοριστικό 
στοιχείο η πολεοδομική αναβάθμιση και ενσωμάτω-
ση της Δυτικής Αττικής.)

Αστική κινητικότητα

Αποτέλεσμα των παραπάνω στρεβλώσεων είναι οι χιλιάδες 
πολίτες του Λεκανοπεδίου –και όχι μόνο– να υφίστανται κα-
θημερινά αφάνταστη ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους και 
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να υπάρχει αδυναμία να ικανοποιηθεί το αυτονόητο αίτημα 
κάθε πολίτη για ασφαλή, ποιοτική και φθηνή αστική μετα-
κίνηση, μια πραγματικότητα που αποτελεί στοιχειώδες αν-
θρώπινο δικαίωμα, εξίσου σημαντικό με τη μόρφωση και 
την πληροφόρηση. 

Το δικαίωμα αυτό, τέσσερα χρόνια μετά το συγκοινωνι-
ακό θρίαμβο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καταπα-
τείται βάναυσα και ασύστολα με δεδομένα που είναι λίγο 
πολύ γνωστά σε όλους, αφού:

Κάθε μέρα στο Λεκανοπέδιο γίνονται 8.000.000 μετα-•	
κινήσεις από περισσότερα από 2.500.000 ΙΧ (που ετη-
σίως αυξάνουν έως και 10%). 
Σε πέντε χρόνια εκτιμάται ότι θα υπάρχει πλήρης ακι-•	
νησία παντού. 
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση επιφέρει απώλεια του •	
ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία μονάδα. 
Η αστική κυκλοφορία προκαλεί το 40% των εκπομπών •	
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και το 70% των εκπε-
μπόμενων ρύπων από οδικές μεταφορές.
Το 30% των θανατηφόρων δυστυχημάτων συμβαίνουν •	
σε αστικές περιοχές, με θύματα κυρίως τους πεζούς 
και τους ποδηλάτες. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστούν και τα εξής χαρα-
κτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης:

proklhsh087s140.indd   126 9/10/09   3:27:25 PM



ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

127

Οι αστικές συγκοινωνίες, αντί να αυξήσουν, μειώνουν •	
τα δρομολόγια. 
Στην •	 ΕΘΕΛ, μέσα σε τρία χρόνια, μειώθηκε η επιβα-
τική κίνηση κατά 6%. 
Η πληροφόρηση του κοινού στις στάσεις είναι ανύ-•	
παρκτη. 
Οι λεωφορειολωρίδες παραβιάζονται συστηματικά, •	
χωρίς ουσιαστική αστυνόμευση.
Το σχέδιο για ριζική αναδιάρθρωση των αστικών συ-•	
γκοινωνιών παραμένει όνειρο θερινής νυκτός. 
Η εισαγωγή του «έξυπνου εισιτηρίου» μετατίθεται δι-•	
αρκώς στο μέλλον.
Η εισαγωγή της ελεγχόμενης στάθμευσης σε ευρεία •	
έκταση, με αυστηρή αστυνόμευση, ευνουχίζεται από 
τα κλαυδιανά δίκρανα των πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Οι τροχονόμοι ακυρώνουν το Κέντρο Διαχείρισης Κυ-•	
κλοφορίας. 
Το τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ περιμένουν ακό-•	
μη το αυτονόητο δικαίωμά τους να έχουν προτεραιό-
τητα έναντι του ΙΧ («πράσινο κύμα»). 
Καμία προτεραιότητα δεν έχει δοθεί στη διευκόλυνση •	
του πεζού και του ποδηλάτη.
Η πρόνοια για μετακινήσεις με δίκυκλα είναι ανύπαρ-•	
κτη (εξυπηρετούν άνω του 12% των μετακινήσεων). 
Κανένα δραστικό μέτρο περιορισμού της χρήσης των •	
ΙΧ δεν έχει ληφθεί. 
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Προτάσεις

Η πόλη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεχίσει να εί-
ναι μια σύγχρονη ζούγκλα. Η λήψη αποφάσεων είναι ένα 
ζήτημα για το οποίο η ανοχή είναι μηδενική. Για το λόγο αυ-
τό πρέπει να γίνει άμεσα:

Επικαιροποίηση και προώθηση του Ρυθμιστικού Σχε-•	
δίου Αττικής-Αθήνας (ΡΣΑ). 
Υλοποίηση του Μητροπολιτικού Φορέα Αττικής.•	
Αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπη-•	
ρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο επίπεδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ρυθμίσεις που 
αποτελούν τη μοναδική λύση στο κυκλοφοριακό πρό-
βλημα της πρωτεύουσας.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι με τις σημερινές 
συνθήκες, και με αναξιοποίητα όλα τα άλλα διατιθέμενα συ-
γκοινωνιακά εργαλεία, αποτελεί ύποπτο στρουθοκαμηλισμό 
και απαράδεκτη πολιτική και κοινωνική ενέργεια η συζήτη-
ση περί αστικών διοδίων στην Αθήνα.

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα Ο Κόσμος του Επενδυτή, 16/2/2008)
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – 
ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α. Το πρόβλημα των μητροπολιτικών κέντρων και των πόλεων

Τα μητροπολιτικά κέντρα και οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 
αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια συσσωρευμένα προβλή-
ματα λόγω της έντονης αστικοποίησης, της έλλειψης σχεδια-
σμού και της επικράτησης ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος 
του συλλογικού οφέλους. Πολλά από τα προβλήματά τους 
οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που συνδέονται με τις 
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Ήδη 
όμως οι πόλεις μας βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλή-
σεις. Οι επιπτώσεις της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής τα 
επόμενα χρόνια στην Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν 
σημαντικά το επίπεδο διαβίωσης και στα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα της χώρας. Οι διαταραχές της υδατικής οικονομίας με 
τη λειψυδρία, τη μείωση των βροχοπτώσεων και τις πιθανές 
πλημμύρες, η αύξηση της θερμοκρασίας με τα φαινόμενα ξη-
ρασίας και ραγδαίας ερημοποίησης σε σημαντικό μέρος του 
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ελλαδικού χώρου και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα 
διαμορφώσουν εχθρικές συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος 
για τους πιο ευάλωτους και ιδίως τους φτωχότερους. Η ανα-
μενόμενη εισροή περιβαλλοντικών προσφύγων από το ευρύ-
τερο γεωγραφικό μας περιβάλλον αποτελεί αλλαγή για την 
οποία πρέπει να ετοιμαστούμε με τις κατάλληλες δράσεις 
προσαρμογής, αφού θα δημιουργήσει νέα κοινωνικά δεδομέ-
να και νέες ισορροπίες, εν πολλοίς εύθραυστες. 

Η εκρηκτική αύξηση των αστικών συγκεντρώσεων πλη-
θυσμού σε όλες τις χώρες του κόσμου αποτελεί αναμφισβή-
τητα την πηγή των περιβαλλοντικών ανατροπών, με τα γνω-
στά φαινόμενα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύ-
πανσης, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της αλόγιστης 
χρήσης νερού, της υπέρμετρης παραγωγής αποβλήτων, της 
έλλειψης χώρων πρασίνου και ανοιχτών δημόσιων χώρων. 
Οι πόλεις μας είναι ιδιαίτερα σπάταλες στις εισροές φυσι-
κών πόρων που χρησιμοποιούν (ιδίως ενεργειακών και υδα-
τικών πόρων), ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν έναν ευρύτατο 
γεωγραφικό χώρο με τα απόβλητά τους ή για την ικανοποί-
ηση των αναγκών των κατοίκων τους. Ακολουθούν επίσης 
ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης εχθρικό προς το περι-
βάλλον και την ποιότητα ζωής. 

Οι πολιτικές βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης στην Ευρώ-
πη επιδιώκουν να εφαρμόσουν την Αρχή της Συμπαγούς Πό-
λης (compact city), ενώ στις ΗΠΑ ο στόχος είναι η Έξυπνη 
Πόλη (smart city). Η λογική της Συμπαγούς Πόλης υπακού-
ει στις προτεραιότητες της εξοικονόμησης πόρων, της προ-
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στασίας της υπαίθρου, του μικρότερου κόστους σε δημόσι-
ες υποδομές, του περιορισμού των μετακινήσεων. Η Έξυ-
πνη Πόλη, ως αντίδοτο της αστικής εξάπλωσης (urban 
sprawl), επιδιώκει το συντονισμό της δημόσιας και της ιδι-
ωτικής πρωτοβουλίας για οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση 
της σπατάλης του δημόσιου χρήματος, την αποτροπή κάθε 
είδους αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Το Μάιο του 2007 υιοθετήθηκε από τους αρμόδιους Ευ-
ρωπαίους υπουργούς το Μανιφέστο για Βιώσιμες Ευρωπαϊ-
κές Πόλεις. Σύμφωνα με αυτό, επιδιώκεται να συνταχθούν 
από τις πόλεις ολοκληρωμένες στρατηγικές ανάπτυξης, με 
προβλέψεις για: 

1. Δημιουργία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων.
2.  Εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομών και βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης του αστικού περιβάλλοντος, 
ειδικά του κτιριακού του αποθέματος.

3.  Προώθηση πολιτικών καινοτομίας και εκπαίδευσης με 
έμφαση σε πρωτοβουλίες κατάρτισης για νέους και 
παιδιά.

4. Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
5.  Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγο-

ράς εργασίας.
6.  Υποστήριξη αποτελεσματικών αστικών μεταφορών χα-

μηλού κόστους χρήσης και υψηλής ποιότητας.
7.  Ειδική φροντίδα για τις περιβαλλοντικά υποβαθμισμέ-

νες γειτονιές. 
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Ανάμεσα στις πολιτικές αστικής ανάπτυξης που στηρίζο-
νται στην αστική αναγέννηση μεγάλων περιοχών ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν η περίπτωση του Μπιλμπάο, όπου 
δόθηκε έμφαση σε έργα-σημαίες, δηλαδή σε έργα με έντονο 
συμβολισμό και ένταση κεφαλαίου, καθώς και οι περιπτώ-
σεις της Βαρκελώνης και της Λισαβόνας, όπου η πολιτική 
αστικής αναγέννησης στηρίχτηκε όχι μόνο σε έργα-σημαίες, 
αλλά και σε εκδηλώσεις-σημαίες, με χαρακτηριστικότερες 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελώνη και τη Διεθνή Έκ-
θεση στη Λισαβόνα. Βέβαια, μια ουσιαστική πολιτική αστι-
κής ανάπτυξης δεν πρέπει να εξαντλείται σε έργα εντυπωσι-
ασμού που συχνά έχουν μικρή θετική επίδραση στη ζωή των 
μεγάλων μαζών του αστικού πληθυσμού. 

Οι πρόσφατες συζητήσεις για την επικαιροποίηση των 
Ρυθμιστικών Σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης έφεραν 
στην επιφάνεια, με σημαντική ασφαλώς χρονική καθυστέ-
ρηση, τις γενναίες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προ-
κειμένου τα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας να ακο-
λουθήσουν Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. 

Και στις δύο περιπτώσεις (με τις αναγκαίες ασφαλώς δια-
φοροποιήσεις λόγω της γεωγραφικής θέσης και του διαφο-
ρετικού πληθυσμιακού και παραγωγικού βάρους της καθε-
μιάς), οι στρατηγικοί άξονες για την ανάπτυξή τους, με δε-
δομένη την επιλογή να διασφαλιστεί η ευρύτερη περιοχή ως 
χώρος υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας και να μη χρη-
σιμοποιηθεί για αλόγιστες αστικές επεκτάσεις, δεν μπορεί 
παρά να είναι οι ακόλουθοι: 
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1.  Η ανάδειξη ενός νέου παραγωγικού προτύπου, με την 
αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης, την ανάδειξη και 
βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας για δραστη-
ριότητες υπηρεσιών, την αναβάθμιση του ρόλου τους 
ως διεθνών διαμετακομιστικών κέντρων, την ανάδειξή 
τους ως πόλων έρευνας και τεχνολογίας και ελκυστικών 
τουριστικών προορισμών, με την προβολή των εμπο-
ρικών τους κέντρων και, τέλος, με την επιλεκτική ορ-
γάνωση εξειδικευμένων κέντρων μεταποίησης, ιδίως 
προηγμένης τεχνολογίας. 

2.  Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελ-
τίωση της εικόνας των πόλεων, με την προώθηση ανα-
πλάσεων και την αντιμετώπιση των πιεστικών οικιστι-
κών αναγκών μέσα από τη δημιουργία δημόσιων υπαί-
θριων χώρων, τη σύνδεση χώρων πρασίνου και ιστο-
ρικών χώρων, καθώς και αστικές αναπλάσεις μεγάλης 
και μικρής κλίμακας, τόσο στο κέντρο τους όσο και 
στο κέντρο των υποβαθμισμένων δυτικών τους περιο-
χών. 

3.  Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με την αντι-
μετώπιση της ρύπανσης και της διαχείρισης των απο-
βλήτων, την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστη-
μάτων, την επίλυση των σοβαρών εκκρεμοτήτων δια-
χείρισης στερεών αποβλήτων, την ολοκλήρωση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, τη δημιουργία 
και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμε-
τώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και, ασφαλώς, 
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την εξειδίκευση δράσεων απέναντι στην κλιματική αλ-
λαγή. 

4.  Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος με την 
κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς και προώθηση εναλλακτικών τρόπων με-
τακίνησης αντί του ΙΧ. 

Το κυρίαρχο ελληνικό μοντέλο αστικής ανάπτυξης των τε-
λευταίων δεκαετιών έχει αποτύχει. Είναι βέβαιο ότι απαιτού-
νται νέοι πολεοδομικοί σχεδιασμοί, σύγχρονοι βιώσιμοι τρό-
ποι αστικών μετακινήσεων, νέες κοινωνικές και οικονομικές 
ισορροπίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Η προ-
σπάθεια πρέπει να είναι τα μεσαία και μεγάλα αστικά κέ-
ντρα της χώρας να γίνουν ασφαλέστερα, αισθητικά ελκυστι-
κότερα και πιο ευχάριστα, οι κάθε είδους σχεδιαστικές πα-
ρεμβάσεις να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όσο το δυνατόν 
περισσότερων κατοίκων μέσα από συμμετοχικές διαδικασί-
ες και φροντίδα για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, και, 
ασφαλώς, να διατηρηθούν και να επεκταθούν όλα τα φυσι-
κά οικοσυστήματα που έχουν απομείνει μέσα στις πόλεις.  

Β. Δώδεκα μέτρα-δεσμεύσεις για πράσινες ελληνικές πόλεις

Για κάθε ουσιαστική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας στην 
προοπτική διαμόρφωσης (σε εύλογο χρονικό ορίζοντα) μιας 
πράσινης Αττικής και Αθήνας και μιας πράσινης Θεσσαλονί-
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κης, πρέπει να δρομολογηθούν βασικοί άξονες αστικών δρά-
σεων, όπως: 

  1.  Η αποκατάσταση των πάρκων και η ανάδειξη και 
προστασία των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, 
μαζί με την κατά προτεραιότητα εξασφάλιση και νέ-
ων τέτοιων χώρων. 

  2.  Η μεταφορά της διαχείρισής τους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση ή σε ειδικούς φορείς με ευρεία συμμετοχι-
κή βάση και ταυτόχρονα η θεσμική κατοχύρωση της 
χρήσης τους μέσω των αντίστοιχων Γενικών Πολεο-
δομικών Σχεδίων. 

  3.  Η εκχώρηση στους ΟΤΑ των στρατοπέδων και κάθε 
είδους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις πόλεις και 
η διαμόρφωσή τους σε χώρους πρασίνου. 

  4.  Η εκχώρηση στους ΟΤΑ και όχι στο κεντρικό κράτος 
των «ορφανών» του Κτηματολογίου, δηλαδή των ακι-
νήτων για τα οποία, μετά την παρέλευση του προβλε-
πόμενου χρόνου, δεν θα έχει προσδιοριστεί η ιδιοκτη-
σία τους. 

  5.  Η στήριξη, οικονομικά και θεσμικά, μέτρων για την 
αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασί-
νου κατά 20% σε μια τετραετία. 

  6.  Η διαμόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων για την αστι-
κή ανανέωση, με αναβάθμιση αστικού περιβάλλο-
ντος, κατάλληλο εξοπλισμό (αστική «επίπλωση»), 
αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων, παροχή κινή-
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τρων για την εξωτερική ανακαίνιση κτιρίων κ.ά., μέ-
σα από ειδικά συμβόλαια συνεργασίας κεντρικής κυ-
βέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

  7.  «Πρασίνισμα» των δημόσιων κτιρίων (νοσοκομείων, 
σχολείων κ.ά.), με κατά προτεραιότητα δημιουργία 
δικτύου από πράσινες στέγες και δράσεις ενεργεια-
κής θωράκισης για αποτροπή σπατάλης ενέργειας. 

  8.  Επαναφορά της «γειτονιάς» ως συνεκτικού πυρήνα 
της συλλογικότητας της πόλης και διασφάλιση των μι-
κτών χρήσεων γης στις πόλεις, με απομάκρυνση ασύμ-
βατων χρήσεων και δημιουργία έργων που προσδιο-
ρίζουν ή τονίζουν την ταυτότητα κάθε γειτονιάς. 

  9.  Ειδικά προγράμματα ενοποίησης αρχαιολογικών χώ-
ρων και διαμόρφωση νέων εκτεταμένων περιπατητι-
κών διαδρομών. 

10.  Αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και δημιουργία 
θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας. 

11.  Διαμόρφωση μοντέλων βιώσιμης αστικής κινητικότη-
τας ως κεντρικής πολιτικής και αυτοδιοικητικής στό-
χευσης. Βασικό αντικείμενό της θα είναι η αποτροπή 
της χρήσης ΙΧ σε κέντρο και προάστια, η παροχή 
προτεραιότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η 
προώθηση της χρήσης ποδηλάτου, η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των πεζών για αξιοπρεπή πεζοδρόμια, 
ώστε το περπάτημα να επιλέγεται ως τρόπος μετακί-
νησης με σημαντικά πλεονεκτήματα για την υγεία και 
την οικονομική λειτουργία της πόλης. 
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12. Δράσεις για πρόληψη φυσικών καταστροφών που 
αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια, ειδικά στις πα-
ράκτιες περιοχές. 

Γ. Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Τα μεγάλα στοιχήματα στα πολεοδομικά συγκροτήματα της 
χώρας σχετίζονται με τη συγκράτηση των πολεοδομικών 
επεκτάσεων, τη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, 
την αποφόρτιση των δρόμων από τη στάθμευση, τη δημι-
ουργία αποκλειστικής και εκτεταμένης υποδομής για δημό-
σια συγκοινωνία, την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και 
του ποδηλάτου. 

Οι πολιτικές δεσμεύσεις για τη δημιουργία προϋποθέσε-
ων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη έχουν στον πυρήνα τους την εξασφάλιση ενός αποδε-
κτού μέγιστου χρόνου για την πρόσβαση στις στάσεις των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την παροχή πληροφόρη-
σης σε πραγματικό χρόνο για τη βέλτιστη μετακίνηση με 
συνδυασμένη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας με άλλους 
εναλλακτικούς τρόπους, φιλικούς στο περιβάλλον. Σε αυτή 
την κατεύθυνση προσδιορίζονται οι ακόλουθοι άξονες δρά-
σεων: 

  1.  Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Σχεδιασμού Μεταφορών 
στο πλαίσιο του Μητροπολιτικού Φορέα Διοίκησης. 
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  2.  Επέκταση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (μετρό, 
τραμ, προαστιακός). 

  3.  Κατά προτεραιότητα διευκόλυνση της κίνησης των 
λεωφορείων, με επέκταση των λεωφορειολωρίδων σε 
όλες τις διαδρομές κορμού, τη λειτουργία «πράσινου 
κύματος» σε κάθε διαδρομή λεωφορείου, την κατα-
σκευή σταθμών μετεπιβίβασης και την απαγόρευση 
της στάθμευσης σε δρόμους διέλευσης λεωφορείων. 

  4.  Ενιαίο Σύστημα Παροχής Πληροφοριών Μετακινή-
σεων με μαζικά μέσα με ενιαίο πανελλαδικό αριθμό. 

  5.  Εκτεταμένη απελευθέρωση και διαπλάτυνση των πε-
ζοδρομίων και κατασκευή δικτύων ειδικών λωρίδων 
ποδηλάτων. 

  6.  Ειδική χρηματοδότηση ΟΤΑ για δημιουργία χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού. 

  7.  Διαμόρφωση Τοπικών Σχεδίων Μεταφορών και Προ-
γραμμάτων Οδικής Ασφάλειας με προσδιορισμό των 
υπεύθυνων κινητικότητας (mobility managers) σε κά-
θε ΟΤΑ. 

  8.  Εφαρμογή νυχτερινού ωραρίου τροφοδοσίας κατα-
στημάτων από μεγάλα φορτηγά. 

  9.  Όλες οι εταιρείες που απασχολούν πάνω από 50 ερ-
γαζόμενους διαμορφώνουν σχέδιο μετακινήσεων προ-
σωπικού και πελατών, με μελέτη κυκλοφοριακών επι-
πτώσεων. Κάθε έτος υποβάλλουν έκθεση για τις ενέρ-
γειες που έχουν αναλάβει με στόχο τη μείωση των με-
τακινήσεων του προσωπικού τους με ΙΧ. Η έκθεση 
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δημοσιοποιείται. Συμμετέχουν οικονομικά στο κό-
στος εξυπηρέτησης και μετακίνησης των πελατών 
τους, υποστηρίζοντας τις αντίστοιχες υποδομές και 
λειτουργίες (παραδείγματος χάρη, δρομολόγια αστι-
κών συγκοινωνιών). 

10.  Ενίσχυση της χρήσης υβριδικών οχημάτων και ταξί 
με ειδικά κίνητρα. 

Δ. Βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές

Σημαντικό μέρος της κυκλοφοριακής συμφόρησης προκα-
λείται από την άναρχη μετακίνηση φορτηγών και εμπορευ-
μάτων στα αστικά κέντρα. Με βάση την αντίστοιχη διεθνή 
εμπειρία, είναι απολύτως ρεαλιστικό να διαμορφωθούν οι 
ακόλουθοι τέσσερις στόχοι για τα επόμενα τέσσερα χρό-
νια: 

1.  Να μειωθεί το κόστος μεταφοράς και διανομής των 
προϊόντων στις πόλεις κατά 30%. 

2.  Να μειωθεί το κόστος χειρισμού των προϊόντων, δηλα-
δή φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση, κατά 20%. 

3.  Να μειωθούν τα διανυόμενα χιλιόμετρα των μεταφο-
ρικών μέσων που εκτελούν την αστική μεταφορά και 
διανομή κατά 25%. 

4.  Να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  
(CO2) από τις εμπορευματικές μεταφορές κατά 20%. 
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Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι απαιτείται σε 
πρώτο στάδιο η ανάπτυξη ενός δικτύου κέντρων αποθήκευ-
σης και διανομής με φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστά-
σεις («πράσινες» αποθήκες), καθώς και η υποστήριξη των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην από 
κοινού μεταφορά και διανομή προϊόντων, την από κοινού 
αποθήκευση, καθώς και την από κοινού χρήση άλλων υπο-
δομών. 

Ταυτόχρονα και παράλληλα απαιτείται η ανάληψη και-
νοτόμων πρωτοβουλιών, όπως, παραδείγματος χάρη: α) χρή-
ση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (λόγου χάρη, ο προαστι-
ακός), καθώς και μελέτη άλλων δράσεων (λειτουργία στη Ζυ-
ρίχη του cargo tram), β) σύνδεση των διαφόρων μεταφορι-
κών κέντρων με μικρά και ευέλικτα σημεία διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων (cross docking centers), γ) καθορισμός συ-
στήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 
στην πόλη, δ) κίνητρα για τη δημιουργία στόλου οικολογι-
κών φορτηγών και ε) κίνητρα στις επιχειρήσεις που επιτυγ-
χάνουν μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, μείωση του 
όγκου των απορριμμάτων, καθώς και μείωση του όγκου των 
συσκευασιών. 

(Βασίζεται σε ομιλία στο αναπτυξιακό συνέδριο «Η Ευρώπη των Περιφερειών: Ο ρόλος των 
μητροπολιτικών πόλεων», που διοργάνωσε η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, 15/5/2009)
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, οι συντηρητικές κυ-
βερνήσεις της αντιπαροχής εξαφάνισαν κάθε πολεοδομική 
αισθητική στις ελληνικές πόλεις. 

Σήμερα, η ίδιων αντιλήψεων συντηρητική κυβέρνηση ολο-
κληρώνει τον ιστορικό της κύκλο, αφού με το Ειδικό Χωρο-
ταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό στοχεύει να «κανιβαλίσει» 
τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες ακτές και τα νησιά της χώ-
ρας, σε κάθε σημείο που μπορεί να επέμβει η μπουλντόζα 
του εργολάβου. 

Το κίνητρο έχει ήδη αποκαλυφθεί. 
Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που επενδύουν σε Real 

Estate, έπειτα από την καταστροφή των μεσογειακών ακτών 
της Ισπανίας, όπου έχτισαν πολυώροφα εκτρώματα πάνω 
στο κύμα, θα συνεχίσουν το έργο τους στις δαντέλες των 
15.000 χιλιομέτρων του Αιγαίου, του Ιονίου και των άλλων 
ελληνικών ακτών, αφού αγοράζουν χιλιάδες στρέμματα 
προκειμένου να επενδύσουν (!) σε παραθεριστικές κατοικί-
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ες που θα αγοράσουν οι εύποροι συνταξιούχοι της Ευρώ-
πης. 

Για παράδειγμα, στην Ίο υπάρχουν πληροφορίες για αγο-
ρές περίπου 20.000 στρεμμάτων. Μόνο που με την κρίση του 
παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος φαίνεται ότι 
οι Βρετανοί και άλλοι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι όχι μόνο πα-
ραθεριστική κατοικία δε θα αγοράσουν στην Ελλάδα, αλλά 
μάλλον ούτε ως επισκέπτες λίγων ημερών δεν πρόκειται να 
τους δούμε. Πολύ περισσότερο, δε, όταν σε πολλά νησιά 
υπάρχουν εκατοντάδες απούλητες νεόδμητες κατοικίες.

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι εξαιρετικά απλή. Ο αρμό-
διος υπουργός, εκμεταλλευόμενος την πραγματική ανάγκη 
της χώρας για ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, απο-
φάσισε με ωμή κτηματομεσιτική και εργολαβική λογική να 
γεμίσει τη χώρα με τουριστικές αποικίες. Όσοι αγοράσουν 
150 στρέμματα γης, θα μπορούν να κατασκευάσουν παραθε-
ριστικές κατοικίες, από τις οποίες θα πουλήσουν το 50%. 

Ουσιαστικά, θα χτιστούν ιδιωτικά χωριά-ησυχαστήρια 
συνταξιούχων, με διπλάσια τετραγωνικά από αυτά που προ-
βλέπονται για ξενοδοχεία, και με συντελεστή εκτός σχεδίου 
δόμησης πολλαπλάσιο από αυτόν που επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό. Ο μπεζαχτάς που προσφέ-
ρεται είναι δυόμισι φορές μεγαλύτερος από την αντίστοιχη 
δυνατότητα που έχουν σήμερα οι μεγάλες τουριστικές επεν-
δύσεις (ΠΟΤΑ) της χώρας να πωλούν διαμερίσματα μόνο μέ-
χρι το 20% της συνολικά δομημένης επιφάνειας. 

Επισημαίνεται ότι το κείμενο, αφενός, δεν απαντά σε βα-
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σικά τουριστικά προβλήματα της χώρας, όπως: ο χαμηλός 
μέσος όρος διανυκτερεύσεων, η αναγκαιότητα επιμήκυνσης 
της επισκεψιμότητας από τρεις μήνες που είναι σήμερα σε 
πάνω από έξι, η φθίνουσα κατά κεφαλήν δαπάνη κ.ά. και, 
αφετέρου, χωροθετεί αδιακρίτως επενδύσεις, χωρίς ανάδει-
ξη του ποιοτικού τουρισμού, του φυσικού πολιτιστικού πε-
ριβάλλοντος, με ελάχιστες αναφορές βιώσιμης ανάπτυξης, 
και χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικών σεναρίων σε περίπτωση 
αποτυχίας κάποιων σχεδιασμών.

Σε μια χώρα όπου το νερό και τα απορρίμματα αποτε-
λούν ήδη τα κορυφαία περιβαλλοντικά προβλήματα, προ-
βλέπεται η αυθαίρετη κερδοσκοπική - κατασκευαστική επι-
δρομή, χωρίς περιορισμούς για την εκτίμηση της φέρουσας 
ικανότητας του κάθε τόπου, δηλαδή τη δυνατότητά του να 
αντέξει οικιστικά, περιβαλλοντικά, αισθητικά, συγκοινωνι-
ακά τις νέες τουριστικές αποικίες. 

Ακόμη και η δυνατότητα προσέλκυσης σοβαρών επενδυ-
τικών κεφαλαίων στους εκατοντάδες φθίνοντες οικισμούς 
της χώρας, με προσαύξηση διαφόρων πολεοδομικών συντε-
λεστών, που θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή διέξοδο 
για ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου, αντιμετωπίζεται με κατα-
στροφικό τρόπο για το ευαίσθητο ορεινό περιβάλλον, αφού 
επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση στα 500 μέτρα γύρω 
από τα όρια οποιουδήποτε οικισμού, με αρτιότητα δύο 
στρέμματα έναντι των τεσσάρων στρεμμάτων σήμερα και 
συντελεστή δόμησης 0,3 έναντι 0,05 για μέχρι τέσσερα 
στρέμματα, ή 0,2 για εκτός σχεδίου ξενοδοχεία. 
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Τελικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η διαρκής υπόσκαψη 
των 350 πολεοδομικών σχεδίων και χωροταξικών μελετών 
ανοιχτών πόλεων, με αλλαγές προδιαγραφών, διοικητικές 
ασάφειες και επιπλέον γραφειοκρατία. Όσο πιο αργά εκπο-
νηθούν αυτά τα μικρά αναπτυξιακά - χωροταξικά σχέδια, τό-
σο καλύτερα για τους κερδοσκόπους της γης. Για όσα εγκρι-
θούν στη συνέχεια, θα ισχύουν οι κατευθύνσεις του εκτρωμα-
τικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό. 

Το έγκλημα σχεδιάζεται. Το κίνητρο του κέρδους είναι 
πανίσχυρο. Το θύμα αθώο και βουβό. Θα επιτρέψουμε να 
ολοκληρωθεί ο κύκλος του περιβαλλοντικού βιασμού σε ό,τι 
έχει απομείνει παρθένο σε αυτή τη χώρα;

(Βασίζεται σε άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, 18/11/2008)

proklhsh141s175.indd   144 9/10/09   3:27:47 PM



ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

145

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΥΣΙΑ 
ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ REAL ESTATE

Για τον ισχυρότερο, ίσως, τομέα της εθνικής οικονομίας, τον 
τουρισμό, που συμβάλλει κατά 17% στο ΑΕΠ και απασχολεί 
σχεδόν 800.000 εργαζόμενους, στο μέσο μιας τεράστιας κρί-
σης με απρόβλεπτες επιπτώσεις σε παγκόσμιο και πανευρω-
παϊκό επίπεδο, και με άγνωστα τα χαρακτηριστικά της επό-
μενης μέρας, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρι-
σμό θα δημιουργήσει μια νέα οικοδομική φούσκα, με κίν-
δυνο την παραγωγή κτιρίων που έπειτα από λίγα χρόνια θα 
είναι απλώς κουφάρια.

Οι σχεδιαζόμενες, σε εκτάσεις τουλάχιστον 150 στρεμ-
μάτων, από το ΥΠΕΧΩΔΕ «Σύνθετες Τουριστικές Υποδομές» 
των άρθρων 9 και 10 του Ειδικού Χωροταξικού σημαίνουν 
με απλά λόγια ότι, ενώ ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί 
εκτός σχεδίου να χτίσει μέχρι 200 τ.μ. –και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μέχρι 400 τ.μ.– σε εκτάσεις από 4 στρέμματα 
και πάνω, τώρα προσφέρεται απλόχερα σε κάποιους ο συ-
ντελεστής δόμησης 0,2 που ισχύει για τα ξενοδοχεία. 
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Εν προκειμένω, σε μία έκταση 300 στρ., σε οποιοδήποτε 
σημείο της χώρας, θα υπάρχει δομημένη επιφάνεια 60.000 
τ.μ., από τα οποία το 30%, δηλαδή 18.000 τ.μ., θα είναι πα-
ραθεριστικές κατοικίες, το 50% των οποίων, δηλαδή 9.000 
τ.μ., θα πωλείται. Με άλλα λόγια, σε μία έκταση 300 στρεμ-
μάτων θα ξεφυτρώσει ένας νέος οικισμός, με τουλάχιστον 
100 μεζονέτες των 90 τ.μ.

Το αποτυχημένο μοντέλο μαζικού τουρισμού της Ισπα-
νίας οδηγεί τους εμπνευστές του κειμένου να εκχωρούν σε 
μεγαλοκατασκευαστές ακινήτων τα πλεονεκτήματα των του-
ριστικών-ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Όλα αυτά τη στιγμή που είναι απολύτως βέβαιη η μείω-
ση των τουριστών τα επόμενα χρόνια, όταν ήδη για το 2009 
προβλέπεται μείωση αφίξεων έως 30%, και όταν εξόφθαλ-
μα οι μόνοι που ωφελούνται από τις ρυθμίσεις είναι οι με-
γαλοϊδιοκτήτες εκτάσεων, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι τρά-
πεζες, η Εκκλησία και η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
(ΚΕΔ). Για τη «συνεργασία» των δύο τελευταίων, και με αφορ-
μή την υπόθεση Βατοπεδίου, μόνο φρικτούς συνειρμούς μπο-
ρούμε να κάνουμε!

Ουσιαστικά, η Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί και ο ελληνικός 
τουρισμός χρησιμοποιείται ως Ιφιγένεια θυσιαζόμενη στο 
βωμό του Real Estate. Πριν από μερικές δεκαετίες, η αντι-
παροχή κατέστρεψε τις πόλεις μας. Σήμερα, το Χωροταξικό 
για τον τουρισμό επιχειρεί να καταστρέψει την υπόλοιπη Ελ-
λάδα.

Τα σημεία διαφωνίας με το κείμενο που εισηγείται η κυ-
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βέρνηση είναι πάρα πολλά, από τα οποία ενδεικτικά αναφέ-
ρονται τα εξής: 

Δεν προβλέπεται κανένα χρονοδιάγραμμα απομά-•	
κρυνσης των χιλιάδων οχλουσών εγκαταστάσεων από 
τις παραλίες της χώρας.
Προβλέπονται ανεξήγητες παρεμβάσεις για αποστά-•	
σεις κτισμάτων από τον αιγιαλό, με υποψίες για φω-
τογραφικές διατάξεις, όταν τέτοιου είδους προβλέ-
ψεις είναι σκόπιμο να υπάρχουν σε περιφερειακά ή 
τοπικά χωροταξικά σχέδια και όχι σε σχέδια εθνικής 
εμβέλειας.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά για περιορισμό της εκτός •	
σχεδίου δόμησης, ούτε καμία ειδική πρόβλεψη για την 
προώθηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) 
και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) των τουριστικών περιο-
χών, και ιδιαίτερα αυτών που στο Ειδικό Χωροταξικό 
Πλαίσιο για τον τουρισμό προβλέπεται να λειτουργή-
σουν ως υποδοχείς μαζικού τουρισμού.
Παρά την πρόταση του ίδιου του μελετητή, δεν υπάρ-•	
χει καμία πρόβλεψη για την ανάδειξη και αύξηση της 
ελκυστικότητας των εκατοντάδων στάσιμων οικισμών 
της ελληνικής περιφέρειας.
Ήδη, σε νησιά όπως η Ιθάκη, η Ρόδος, η Κως κ.ά., οι •	
ταμπέλες «ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 150 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ» έχουν αρ-
χίσει να εμφανίζονται, με παράλληλα δημοσιεύματα 
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εφημερίδων για αγορά χιλιάδων στρεμμάτων στην Ίο 
και σε άλλα νησιά από «επώνυμους» επενδυτές.
Δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση για την άρση των •	
γνωστών προβλημάτων του ελληνικού τουρισμού (έντο-
νη εποχικότητα, περιφερειακές ανισότητες, χαμηλή 
ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών). Πολύ περισσότε-
ρο, δε, όταν είναι γνωστό ότι η καλοκαιρινή ζήτηση 
απορροφά το 92% της συνολικής ετήσιας, με το 43% 
του συνόλου των κλινών της χώρας να βρίσκονται στο 
νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Είναι επίσης γνωστό ότι 
η χώρα σήμερα διαθέτει κλίνες που μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν πάνω από 20 εκατ. τουρίστες, όταν κάθε 
χρόνο δεχόμαστε μόνο 10-12 εκατ.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι, έτσι όπως προτείνεται η •	
παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας, θα υπάρξουν 
απρόβλεπτες καταστροφικές επιδράσεις στον παρα-
γωγικό ιστό των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων 
(κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οικισμού), κα-
θώς και των τοπικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων 
(κατά τη διάρκεια της κατασκευής του). Κατ’ αναλο-
γία, αυτό που συνέβη με τις αλυσίδες υπερκαταστη-
μάτων, που, χωρίς να μειώσουν τις τιμές των προϊό-
ντων τους (αντίθετα, συγκρότησαν πανίσχυρα καρ-
τέλ), επιπλέον κατέστρεψαν τα μικρά καταστήματα 
πώλησης τροφίμων σε ολόκληρη τη χώρα και ταυτό-
χρονα τροφοδοτούνται με αγροτικά προϊόντα από χώ-
ρες του εξωτερικού, αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-
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δειγμα προς αποφυγήν στο χώρο του τουρισμού.
Δε γίνεται απολύτως καμία αναφορά στην εφαρμογή •	
της αρχής της φέρουσας ικανότητας ενός τόπου, δη-
λαδή στη δυνατότητα της κάθε περιοχής να εξυπηρε-
τήσει σε νερό, ενέργεια, αποκομιδή απορριμμάτων, 
οδικό δίκτυο κ.ά. οικισμούς που ξαφνικά θα ξεφυτρώ-
σουν χωρίς σχεδιασμό. Μάλιστα, αποτελεί ανεξήγητο 
φαινόμενο το γεγονός ότι, ενώ στο Χωροταξικό των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για τις οποίες όλοι 
συμφωνούμε ότι πρέπει να επεκταθούν στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό) υπάρχει αυστηρός προσδιορισμός της 
φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής, στο Χωροταξι-
κό για τον τουρισμό δε διατυπώνεται απολύτως καμία 
πρόβλεψη.
Οι βέβαιες κλιματικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια, με •	
την αναμενόμενη εκτεταμένη ερημοποίηση σε συγκεκρι-
μένες περιοχές της χώρας και την αύξηση του αριθμού 
των νησιών που έχουν έλλειψη νερού, φαίνεται ότι δεν 
απασχόλησαν καθόλου τους συντάκτες του κειμένου.
Προξενεί κατάπληξη το ότι, ενώ προβλέπονται περι-•	
οχές στις οποίες θα δημιουργηθούν εκατοντάδες πα-
ραθεριστικές κατοικίες, δε λαμβάνεται καμία πρόνοια 
για την ειδική (τουλάχιστον οικονομική) στήριξη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέας που θα κληθεί να 
εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους νέους κατοίκους, ού-
τε προβλέπεται κάποια παράλληλη δέσμευση της πο-
λιτείας για αναβάθμιση των υποδομών.
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Ουσιαστικά, μια χώρα όπως η Ελλάδα, που η φύση •	
την κατασκεύασε σαν χειροποίητο κέντημα, γίνεται η 
Ελλάδα του φασόν, η Ελλάδα της μαζικής παραγωγής, 
η Ελλάδα της φτήνιας. 

Οποιαδήποτε και αν είναι η εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ και ο 
πρόεδρός του έχουν δεσμευτεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο 
θα αποσυρθεί και ένα νέο κείμενο, που θα υπακούει στις αρ-
χές της Αειφορίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, θα τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση. Το κείμενο αυτό θα προβλέπει τα 
ακόλουθα:

Στήριξη του ελληνικού τουρισμού στα συγκριτικά του •	
πλεονεκτήματα: α) υπέροχοι οικότοποι και εξαιρετι-
κή βιοποικιλότητα, β) εύκρατο κλίμα και μεσογειακή 
διατροφή, γ) ιστορία και πολιτισμός. Τα σημεία αυτά 
ανταποκρίνονται στα έξι σημαντικότερα κριτήρια με 
τα οποία επιλέγονται οι τουριστικοί προορισμοί σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Επαναπροσδιορισμό της τουριστικής πολιτικής στη •	
βάση των νέων τουριστικών υπηρεσιών και της εξοι-
κονόμησης των βασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων 
της χώρας.
Οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή της αρχής της φέ-•	
ρουσας ικανότητας κάθε τόπου, για όλες τις δράσεις 
και χρήσεις. 
Στήριξη της δυναμικής των εναλλακτικών μορφών •	
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τουρισμού, ιδιαίτερα στα ανώτερα εισοδηματικά και 
μορφωτικά στρώματα.
Δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας κατεδάφισης αυθαι-•	
ρέτων και μηδενική ανοχή σε καταπατήσεις και αυ-
θαίρετα.
Σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, με •	
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Ταχεία θεσμοθέτηση, σε ολόκληρη την επικράτεια, •	
των χρήσεων γης.
Ευρεία συζήτηση - διαβούλευση με τις τοπικές κοινω-•	
νίες, ώστε να προσδιοριστούν χωροταξικά και με σα-
φήνεια οι νέες (ελάχιστες) περιοχές της χώρας που 
μπορούν να αντέξουν επιπλέον μαζικό τουρισμό.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα έχει ανάγκη από ένα Ειδικό 
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που θα στηρίζεται σε 
αειφόρες δράσεις ανάδειξης των μοναδικών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της χώρας, σε επίπεδο πολιτισμού, βιοποι-
κιλότητας και καθημερινής διαβίωσης.

(Βασίζεται στην ομιλία στην κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομί-
ας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Παραγωγής και Εμπορίου για το Ειδικό Χωροταξικό 
Πλαίσιο για τον τουρισμό, 4/3/2009).
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κυρίες και κύριοι, 
Είναι τιμή μου που απευθύνομαι σ’ εσάς σήμερα, σε ένα κοι-
νό εκλεκτό, με εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της 
Αρχιτεκτονικής, της Χωροταξίας, της διανόησης, αλλά, βε-
βαίως, και πολλούς συναδέλφους πολιτικούς, βουλευτές.

Θέλω να ευχαριστήσω το ΙΣΤΑΜΕ και πάλι, διότι και προ-
χθές, με τη συζήτηση για το Μάη του ’68, αλλά και σήμερα, 
με την ανοιχτή αυτή διαβούλευση –και τονίζω την ανάγκη 
αυτής της διαβούλευσης–, έχει ξεκινήσει με σοβαρό και με 
συστηματικό τρόπο μια προσπάθεια που θα πρέπει να συ-
νεχιστεί.

Εμείς έχουμε ζητήσει την απόσυρση του Εθνικού Χωρο-
ταξικού Σχεδίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, ακριβώς διότι δεν έχει υπάρ-
ξει αυτή η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Ωστό-
σο, η ανάγκη αυτή πράγματι υπάρχει· πράγματι υπάρχουν 
οι δήμοι· πράγματι υπάρχουν οι κινήσεις· πράγματι υπάρ-
χουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι πολίτες που θέλουν, 
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αλλά που δεν μπορούν να δράσουν αν μια πολιτεία τούς 
αγνοεί. Μπορούν να οργανωθούν και να διαμαρτυρηθούν, 
αλλά δεν μπορούν να προσφέρουν εποικοδομητικά στον κοι-
νό σχεδιασμό τού αύριο.

Αυτός είναι ένας πρώτος λόγος για τον οποίο εμείς απορ-
ρίπτουμε το συγκεκριμένο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και 
ζητάμε την απόσυρσή του, διότι δεν έχει γίνει ουσιαστικός 
διάλογος. Υπάρχουν όμως και άλλοι πέντε λόγοι. Πρώτον, 
το σχέδιο αυτό περιφρονεί τη βιώσιμη ανάπτυξη· δεύτερον, 
ευνοεί τη συγκέντρωση της ανάπτυξης στα ήδη κορεσμένα 
κέντρα· τρίτον, δε ρυθμίζει την εκτός σχεδίου δόμηση· τέ-
ταρτον, αγνοεί τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και ιδιαίτερα 
των νησιών και, πέμπτον, αποτελεί ομπρέλα στο Ειδικό Χω-
ροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο δυστυχώς πα-
ραδίδει, σύμφωνα με το σχέδιο, τις καλύτερες περιοχές της 
χώρας σε μεγάλα κατασκευαστικά συμφέροντα, με όποιες, 
βεβαίως, συνέπειες θα έχει αυτό για τον πολιτισμό μας και 
την ανάπτυξή μας.

Εμείς αντιλαμβανόμαστε τη Χωροταξία όχι ως αναπαρα-
γωγή των χειρότερων χαρακτηριστικών μας, δηλαδή την πα-
ράδοσή μας άνευ όρων στις αδυναμίες μας ή και στις πιέ-
σεις διαφόρων συμφερόντων, αλλά ως μια συνειδητή και με 
βούληση πολιτική παρέμβαση· δυναμική παρέμβαση της 
πολιτικής επί της οικονομίας. Έτσι, το Εθνικό Χωροταξικό 
Σχέδιο για μας αποτελεί μια πραγματική αφετηρία μεταρ-
ρύθμισης για τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν τολ-
μά να προτείνει αυτή τη μεταρρύθμιση, αλλά με ένα πρό-
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χειρο και άτολμο σχέδιο επιβεβαιώνει και τσιμεντοποιεί, αν 
θέλετε, όλα τα λάθη του παρελθόντος, εγκλωβίζοντας τη χώ-
ρα σε μια πορεία στρεβλής ανάπτυξης, τουλάχιστον για τα 
επόμενα δεκαπέντε, αν όχι περισσότερα χρόνια.

Η νομιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων αυθαιρεσιών δεν 
αποτελεί μεταρρύθμιση. Θα πρέπει το εθνικό θεσμικό πλαί-
σιο να θωρακιστεί με ρυθμίσεις που να θέτουν ως πρώτη 
προτεραιότητα την Αειφορία, την προστασία του περιβάλ-
λοντος και τον κοινωνικό ιστό. Όχι να γίνεται προσπάθεια 
από την κυβέρνηση να απορυθμιστεί η χωροταξική οργάνω-
ση της χώρας και ουσιαστικά να παραδίδεται ο σχεδιασμός 
της στην ελεύθερη και ανεξέλεγκτη αγορά, που θα κινηθεί 
με στόχο το κοντόφθαλμο γρήγορο κέρδος, με καταστροφι-
κές συνέπειες για τις ομορφιές της χώρας μας, και όχι μόνο. 
Χωροταξικός σχεδιασμός, επίσης, δε γίνεται με απαρίθμη-
ση έργων και υποχρεώσεων –και, μάλιστα, με το κριτήριο 
ενός πελατειακού κομματικού κράτους της Νέας Δημοκρα-
τίας–, αλλά με πρόγραμμα, στρατηγικό σχέδιο, με στόχους 
συγκεκριμένους, που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
με έμπνευση και με όραμα.

Χωροταξικός σχεδιασμός δε νοείται, αν δεν περιλαμβά-
νει μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, 
βέβαια, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων· δε νοείται, 
αν δε ρυθμίζεται αποτελεσματικά η εκτός σχεδίου δόμηση· 
δε νοείται, αν αγνοεί τη χωρική αναπτυξιακή ισορροπία της 
χώρας και δε νοείται χωρίς την ευρύτερη δυνατή συναίνεση 
της κοινωνίας.
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Αυτό που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία στο χώρο της χω-
ροταξικής οργάνωσης με το νέο σχέδιο δεν είναι διαφορετι-
κό από αυτά που επιχειρεί και σε άλλους τομείς της πολιτι-
κής. Είναι η πρόκριση των ειδικών συμφερόντων σε βάρος 
του δημόσιου συμφέροντος. Είναι η έμφαση στο βραχυπρό-
θεσμο κέρδος, αντί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι η υπο-
ταγή σε μεσάζοντες κάθε είδους, αντί για τη δημιουργία κα-
νόνων δικαίου, κανόνων που προωθούν την κοινωνική συνο-
χή. Είναι η επιλογή των διευθετήσεων για τους λίγους και 
ισχυρούς, αντί για μεταρρυθμίσεις που ευνοούν τους πολ-
λούς. Είναι οι ασκούμενες μορφές πολιτικής που βλέπουμε 
στην οικονομία, στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά, στην παι-
δεία, στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου των ΔΕΚΟ και, 
τώρα, στη Χωροταξία.

Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο; Για μας υπάρχει άλλος 
δρόμος. Είναι βαθιά η πίστη μας ότι μπορούμε να πετύχου-
με έναν άλλο δρόμο. Και έχουμε τη βούληση.

Είμαστε μία από τις προνομιούχες χώρες, και σήμερα, 
με όλες αυτές τις εξελίξεις, τις κλιματικές, τις οικολογικές, 
και τη συνειδητοποίησή τους από λαούς και πολίτες ανά τον 
κόσμο, γινόμαστε ακόμη περισσότερο δυνάμει πρωτοπόροι 
και προνομιούχοι στην Ευρώπη, με τα γεωγραφικά και 
κλιματικά, φυσικά και πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά.

Διαθέτουμε μία κρίσιμη γεωπολιτική και γεωοικονομική 
θέση, η οποία μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε ιδιαίτερη θέ-
ση και ρόλο στην περιοχή και στην Ευρώπη. Να μετατρέ-
ψουμε τη χώρα μας σε ένα δυναμικό διεθνή πόλο και, ταυ-
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τόχρονα, να φέρουμε στο προσκήνιο τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της Αειφορίας σε όλες εκείνες τις περιοχές της χώρας που 
έμειναν σε απομόνωση, χωρίς αυτή η ανάπτυξη –αντιθέτως– 
να δημιουργήσει έναν αναπτυξιακό «βιασμό». Έτσι, θα αξι-
οποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας και θα απο-
κομίσουμε οφέλη από το νέο ευρωπαϊκό καταμερισμό της 
εργασίας, εκμεταλλευόμενοι τη νευραλγική θέση που έχουμε 
σε αυτή την περιοχή της Μεσογείου.

Για μας το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο είναι το όραμα 
μιας διαφορετικής κοινωνίας. Και αν αυτό, προ δεκαετίας, 
ακουγόταν ουτοπικό, σήμερα είναι και ρεαλιστικό και επι-
τακτικό μπροστά στο παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα 
και στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι και εμείς, οι σοσιαλιστές, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, αλλά και εγώ, ως πρόεδρος της Σοσιαλι-
στικής Διεθνούς, έχουμε βάλει ως πρώτο θέμα αυτό της βι-
ώσιμης ανάπτυξης, και έχουμε ιδρύσει επιτροπή η οποία το 
εξετάζει, με επικεφαλής δύο πρώην αρχηγούς κρατών, τον 
πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, Γκόραν Πέρσον, και τον 
πρώην πρόεδρο της Χιλής, Ρικάρντο Λάγος.

Η Χωροταξία είναι τεκμήριο και πηγή πολιτισμού για 
μια κοινωνία. Πηγή έμπνευσης, αισθητικής δημιουργίας 
μιας νέας αντίληψης σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, μετα-
ξύ του ανθρώπου και της φύσης, μεταξύ του πολίτη και της 
εξουσίας. Η Χωροταξία είναι ένα σχέδιο στρατηγικής ανά-
πτυξης και, ταυτόχρονα, μια άσκηση εμπιστοσύνης. Και 
στην ουσία, για μας τους Έλληνες, θέλουμε να είναι ένα σχέ-
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διο αλλαγής νοοτροπίας, πρακτικών αντιλήψεων, στάσης ζω-
ής. Η νέα Χωροταξία για μας διαπνέεται, επιβάλλει τις αρ-
χές της βιώσιμης ανάπτυξης και εισηγείται ένα άλλο μοντέ-
λο ανάπτυξης της χώρας. Δεν είναι απλώς μια τεχνοκρατική 
αντίληψη διευθέτησης κάποιων προβλημάτων. Είναι μια άλ-
λη αντίληψη για το πού πρέπει να πάει αυτή η χώρα.

Προτείνουμε ένα καινούριο αναπτυξιακό πρότυπο, το 
οποίο θα αποτυπώνεται απολύτως στον εθνικό χωροταξικό 
μας σχεδιασμό. Προτείνουμε μια άλλη φιλοσοφία, μια άλ-
λη ιδέα για όλους μας και για το μέλλον μας. Αυτή η ιδέα, 
αυτή η φιλοσοφία είναι ο δρόμος της Πράσινης Ανάπτυξης, 
όπως την ονομάζουμε, που θα αξιοποιεί το φυσικό μας πε-
ριβάλλον ως συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι ως φόβητρο ή 
ως κάτι που απλώς φοβόμαστε να το προστατεύσουμε, είτε 
επειδή θεωρούμε ότι είναι ένα κειμήλιο που το αντιμετωπί-
ζουμε στατικά είτε επειδή φοβόμαστε να το αντιμετωπί-
σουμε στατικά, διότι κάτι τέτοιο υποτίθεται ότι δε βοηθά 
στην ανάπτυξή μας.

Αυτά θα τα παντρέψουμε. Η Πράσινη Ανάπτυξη πα-
ντρεύει το περιβάλλον με την ανάπτυξη, με την οικονομική 
ανάπτυξη. Και θα αναπτύσσει και θα εφαρμόζει, με τρόπο 
έξυπνο, την τελευταία λέξη της επιστήμης για την παραγω-
γή και τη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Η Ελλάδα πρέπει να ταυτιστεί με τη λέξη «ποιότητα». 
Στόχος είναι τα προϊόντα μας να ταυτιστούν με την ποιότη-
τα και τις αξίες που αυτή προβάλλει. Η Πράσινη Ανάπτυξη 
είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συνδέει τη γνώση με την πα-
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ραγωγικότητα, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επιστή-
μη με την παραγωγή.

Η Πράσινη Ανάπτυξη θα μειώνει την επιβάρυνση του πε-
ριβάλλοντος, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες, αλλά και 
μελλοντικές, νέες τεχνικές, οι οποίες απαιτούν λιγότερη ενέρ-
γεια και εξοικονομούν νερό, αξιοποιούν κατά το δυνατόν 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπέμπουν λιγότερους ρύ-
πους και απόβλητα.

Θα αναπτύξει τεχνολογίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και τις σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων. Έτσι, αυτό το σχέδιο θα δώσει ισχυρά επενδυτι-
κά και φορολογικά κίνητρα, μία «πράσινη» φορολογική 
αντίληψη για επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες έντασης γνώσης, και ως συστατικό στοιχείο θα έχει την 
οικολογική διάσταση, στη γεωργία, στον τουρισμό, σε άλλες 
υπηρεσίες ή βιομηχανίες.

Θα ολοκληρώσει με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο το 
Εθνικό Κτηματολόγιο, το Εθνικό Δασολόγιο, χωρίς να θέτει 
θέμα προσφυγής σε χάρτες και αεροφωτογραφίες που 
νομιμοποιούν τη διαχρονική παρανομία σε βάρος των δα-
σών, ξαναφέρνοντας από την πίσω πόρτα την αλλαγή του 
άρθρου 24, κάτι που προσπάθησε να εφαρμόσει η κυβέρνη-
ση στην προηγούμενη θητεία της.

Για μας, δέκα είναι οι βασικές κατευθύνσεις τις οποίες 
και αποτυπώνουμε στην πρότασή μας για το νέο Εθνικό Χω-
ροταξικό Σχέδιο.
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Πρώτον: Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια. Οι κλιματικές 
αλλαγές, η αντιμετώπισή τους, η προσαρμογή στα αποτε-
λέσματά τους αποτελούν θεμέλιο λίθο του χωροταξικού σχε-
διασμού, τουλάχιστον για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Αυ-
τή η αντίληψη διατρέχει τις χωρικές, παραγωγικές και τομε-
ακές κατευθύνσεις της χώρας. Σε ό,τι αφορά, δε, την ενέρ-
γεια, αξιολογούνται οι ενεργειακές υποδομές και δίκτυα σε 
σχέση με τις επιπτώσεις που επιφέρουν στις κλιματικές αλ-
λαγές και εξετάζεται αν τροφοδοτούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους για τον περιο-
ρισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο και 
χρονοδιάγραμμα σταδιακής απεξάρτησης της χώρας μας 
από τα ορυκτά καύσιμα. Φιλοδοξούμε να απεξαρτηθούμε 
όλο και περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα, με χρονοδιά-
γραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και σχεδιασμό για τη γε-
ωγραφική κατανομή της παραγωγής κοντά στην κατανάλω-
ση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη μας τα αλληλένδετα πλεο-
νεκτήματα κάθε περιοχής, κάθε περιφέρειας της χώρας.

Δεύτερον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Φίλες και φίλοι, 
η υποκρισία πρέπει να σταματήσει. Δεν προχωράμε σήμε-
ρα σ’ αυτό τον τομέα. Έχουμε μείνει πολύ πίσω και, απλώς, 
διάφορα παιχνίδια μικρών ή μεγάλων συμφερόντων παίζο-
νται από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε: Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας παντού, με εξαίρεση μόνο τις περιοχές όπου απα-
γορεύεται να χτιστεί οτιδήποτε, για να προστατευτεί το φυ-
σικό ή πολιτιστικό περιβάλλον. Στόχος μας –γιατί όχι;– η χώ-
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ρα μας να είναι πρωτοπόρα· να είναι πρωτοπόρα η Ελλάδα 
στις τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι 
ένας εθνικός στόχος και μπορούμε να τον πετύχουμε. Και 
στο ποσοστό παραγωγής ενέργειας από τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας επίσης μπορεί να είναι πρωτοπόρα η χώ-
ρα μας. Η νέα τεχνολογική επανάσταση στο χώρο της ενέρ-
γειας συντελείται ήδη· πρέπει να αποτελέσει βασική πα-
ράμετρο και αναπτυξιακό στόχο της χώρας μας, προβλέπο-
ντας για τη χωρική και τομεακή ανάπτυξή της στον ελλαδι-
κό χώρο. Οι συγκοινωνίες, οι κατοικίες, τα νησιά μας, αλλά 
και η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, οι κατασκευές, όλα 
αυτά, μέσα από αυτό το πρίσμα, θα δημιουργήσουν μια νέα 
δυναμική ανάπτυξης, νέες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτι-
κές, και δουλειές για πολλούς – και βιώσιμες, αν θέλετε, δου-
λειές, αλλά και ποιοτικές. Και, βεβαίως, όλα αυτά όχι κατα-
στρέφοντας, αλλά προφυλάσσοντας και αναδεικνύοντας τον 
πλούτο, την ομορφιά μας και τον πολιτισμό μας.

Τρίτον: Μεγάλη βαρύτητα σε βασικές κοινωνικές υπο-
δομές παιδείας και υγείας. Μέρος αυτής της προσπάθειας 
για την Πράσινη Ανάπτυξη είναι η ανάγκη να αφομοιώ-
σουμε τις νέες τεχνολογίες, να αξιοποιήσουμε τις καινοτομί-
ες ή να γίνουμε και εμείς καινοτόμοι, δημιουργοί. Άρα, λοι-
πόν, παιδεία, έρευνα, καινοτομία, αλλά και, από την άλλη 
μεριά, ένα άλλο πρότυπο ζωής όπου είναι κρίσιμη η παρο-
χή κινήτρων προωθεί τη δημόσια υγεία ως στάση, τρόπο, φι-
λοσοφία ζωής και τη συνδέει πια με την ανάπτυξή μας. Μία 
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τέτοια ανάπτυξη μπορεί να γίνει με κοινωνικές υποδομές, 
και με βάση το όραμα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του 
ελλαδικού χώρου. Είναι κρίσιμη η παροχή κινήτρων για τη 
δραστηριοποίηση των κατοίκων στον τόπο διαμονής τους, 
όπου δε θα λειτουργούν τα μεταφορικά δίκτυα ως αντλίες 
εκκένωσης της περιφέρειας και της υπαίθρου προς τους πό-
λους – ένα σχέδιο της κυβέρνησης που θα οδηγήσει σε μια 
έκρηξη αστυφιλίας πρέπει να αποφευχθεί, όπως ιστορικά 
έχουμε δει στη χώρα μας με την εγκατάλειψη της ελληνικής 
υπαίθρου. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη της δεκαετίας του 
1960 και του 1970.

Τέταρτον: Ένα Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο το οποίο θα 
προτάσσει τη χωρική συνοχή και την επάρκεια των φυσικών 
πόρων, θέτοντας βασικές προϋποθέσεις για τις όποιες ανα-
πτυξιακές επιλογές και δίνοντας σαφείς κατευθύνσεις για τη 
διαχείριση και διάθεση των απορριμμάτων και των αποβλή-
των, καθώς και τη διαχείριση των υδατικών πόρων, όχι σε 
επίπεδο μεγάλων παρεμβάσεων, αλλά κυρίως σε περιφερει-
ακό επίπεδο και σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος. Το 
σχέδιο της κυβέρνησης αγνοεί πλήρως αυτές τις υποδομές, 
αρκούμενο μόνο σε γενικόλογες διατυπώσεις και αναφερό-
μενο ευκαιριακά σε κατασκευαστικές παρεμβάσεις, όπως, 
για παράδειγμα, την αναφορά στην εκτροπή του Αχελώου, 
τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για το θέμα, για το οποίο θα έπρεπε –και 
εδώ– να υπάρχει σοβαρότατη διαβούλευση μεταξύ όλων των 
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ενδιαφερομένων. Επίσης, στο σχέδιό μας προτείνεται επα-
νασχεδιασμός της παραγωγής στο θεσσαλικό κάμπο.

Πέμπτον: Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός με έμφαση 
στον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της παράκτιας ζώνης και 
της νησιωτικής Ελλάδας. Παρότι διαθέτουμε μία από τις με-
γαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο, δεν τη διαχειριζόμα-
στε με σχέδιο, με προοπτική, με φροντίδα, όχι μόνο σύμφω-
να με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας, αλλά σύμφωνα και με 
τα όσα συνάδουν με τον πολιτισμό μας, λαμβάνοντας πα-
ράλληλα υπόψη τις ανάγκες των δικών μας πολιτικών δρά-
σεων.

Έκτον: Η προστασία του ανθρωπογενούς αστικού περι-
βάλλοντος και η ανάγκη για προστασία και ανάδειξη του αρ-
χιτεκτονικού αποθέματος που διασώζεται –όσο διασώζεται– 
στις ελληνικές πόλεις, της διαχείρισης και προστασίας των 
ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων. Να ξαναδώσουμε αξία 
στο χαμένο δημόσιο χώρο των ελληνικών πόλεων, να ξανα-
δώσουμε ζωή. Και η πολιτική, και η έγνοια του πολίτη είναι 
να υπάρχουν αυτοί οι δημόσιοι χώροι. Θυμάμαι, ως υπουρ-
γός Παιδείας, πόσο δύσκολο ήταν όταν μιλούσαμε για το 
πρόβλημα των σχολείων στην Αθήνα. Δεν ήταν θέμα χρημά-
των· ήταν θέμα χώρων. Θυμάμαι ότι στην Καλλιθέα δε βρί-
σκαμε χώρο να χτίσουμε σχολείο, πόσο μάλλον να υπάρχει 
χώρος για πράσινο ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, λοιπόν, πρέπει 
οι πόλεις μας να γίνουν δημιουργικές, ανταγωνιστικές, και 
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μάλιστα σε σχέση με άλλες ξένες πόλεις και όχι μόνο τις ευ-
ρωπαϊκές. Το σχέδιο της κυβέρνησης διατηρεί τον υδροκε-
φαλισμό των μεγάλων αστικών κέντρων και θέτει ολόκληρες 
περιοχές της χώρας σε δεύτερη μοίρα στην αναπτυξιακή δια-
δικασία.

Έβδομον: Η αναπτυξιακή διαδικασία δεν μπορεί παρά να 
μοιραστεί με τρόπο ισοβαρή και ισότιμο σε ολόκληρη τη 
χώρα. Αντίθετα, σήμερα, η πολιτική είναι τέτοια που ενισχύ-
ει τον υδροκεφαλισμό και τη συγκέντρωση πλούτου και 
εξουσίας σε κάποιους συγκεκριμένους. Εμείς πρέπει να ανα-
πτύξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας. 
Εγώ θα έλεγα ότι η αιχμή του δόρατος της ανάπτυξής μας 
μπορεί και πρέπει να είναι ακριβώς η περιφέρεια. Μια άλ-
λη διάσταση της περιφέρειας· μια άλλη διάσταση, φυσικά, 
της Πράσινης Ανάπτυξης.

Όγδοον: Η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, 
βεβαίως, και με την άλλη μορφή της αγροτικής ανάπτυξης, 
αλλά και με τις άλλες παραγωγικές μορφές που θα υπάρ-
χουν στην περιφέρεια για τον αγρότη ή για τον αγρότη που 
έχει και δεύτερη ή άλλη απασχόληση, για τον αγρότη που 
τελικά μεταφέρεται από τον αγροτικό τομέα σε έναν πα-
ρεμφερή τομέα, αλλά παραμένει στην περιφέρεια. Έτσι λοι-
πόν θα πρέπει να μπορέσουμε να συμβάλουμε, αξιοποιώ-
ντας και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που δεν αξιοποι-
είται απ’ αυτή την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να δώ-
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σουμε αυτό το νέο όραμα, να υποστηρίξουμε αυτές τις νέες 
παραγωγικές αντιλήψεις για την ποιοτική αγροτική ανάπτυ-
ξη, την αγροτική ανάπτυξη που συνδέεται με άλλες υπηρε-
σίες, υπηρεσίες που δεν είναι μόνο για τους πολίτες μας, αλ-
λά που θα μπορεί να είναι προσφορά υπηρεσιών από τον 
τουρισμό, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την παι-
δεία και πολλά άλλα.

Ένατον: Εκτός σχεδίου δόμηση. Το Εθνικό Χωροταξικό 
Σχέδιο θέλουμε –και πιστεύουμε ότι έχουμε τη βούληση– να 
θέσει σαφείς διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την 
ολοκλήρωση όλων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των 
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πό-
λης, καθώς και των χρήσεων γης, ώστε να καταργηθεί η 
εκτός σχεδίου δόμηση στο τέλος της εφαρμογής αυτού του 
Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.

Δέκατον: Ειδικότεροι χωροταξικοί σχεδιασμοί ανά μεγά-
λες γεωγραφικές περιφέρειες. Το νέο αναπτυξιακό μας πρό-
τυπο, που αγκαλιάζει ολόκληρη τη χώρα, πρέπει να υλοποι-
είται με απολύτως συγκεκριμένο σχεδιασμό σε κάθε περιο-
χή. Ουσιαστικά, τι λέμε; Η κάθε περιοχή έχει και τη δική της 
ταυτότητα, έχει και τη δική της ιστορία, παράδοση, παρα-
γωγή, από όπου διαμορφώνεται η σύγχρονη ταυτότητά της.

Έτσι λοιπόν, ένα δείγμα γραφής για μας ήταν η πρόταση 
που καταθέσαμε έπειτα από το ολοκαύτωμα του περσινού κα-
λοκαιριού για τη δημιουργία ενός πολυδύναμου πόλου ανά-
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πτυξης στην Ηλεία, κοντά στην Ολυμπία, που ουσιαστικά εί-
χε στόχο ολόκληρη την Πελοπόννησο· ενός πόλου που θα συν-
δυάζει υποδειγματικά την οικονομία της γνώσης με την αξιο-
ποίηση του φυσικού ιστορικού περιβάλλοντος· ενός πόλου που 
συγκροτείται γύρω από ένα νέο διεθνές πανεπιστήμιο, προσα-
νατολισμένο στον αθλητισμό, στη διοργάνωση των Ολυμπια-
κών Αγώνων, από ένα μεγάλο, μυθολογικό –σίγουρα, όχι Ντί-
σνεϊλαντ– θεματικό πάρκο, από δίκτυα ανάδειξης οικοσυστη-
μάτων της περιοχής, από το διεθνές Πρότυπο Ολυμπιακό 
Αθλητικό Κέντρο και το Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Είναι απλώς ένα παράδειγμα για την ταυτότητα που θα 
μπορούσαμε να δώσουμε –και θα πρέπει να δώσουμε– σε 
κάθε περιοχή, πόσο μάλλον και σε κάθε νησί· μια ξεχωρι-
στή ταυτότητα, αντί γι’ αυτή την ισοπέδωση που θα έχουμε 
με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο όπως το έχει συντάξει και 
προτείνει η κυβέρνηση.

Και βέβαια, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ 
σημαντικός. Θυμάμαι τον Σταύρο Μπένο να λέει πολλές φο-
ρές ότι «Το Χωροταξικό Σχέδιο είναι ουσιαστικά σαν το σύ-
νταγμα που έχει η πολιτεία για την Αυτοδιοίκηση». Άρα, λοι-
πόν, η Αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το σύνταγμά της εν πολ-
λοίς μέσα από το Χωροταξικό Σχέδιο και γι’ αυτό χρειάζε-
ται και η ουσιαστική και η συστηματική διαβούλευση με την 
Αυτοδιοίκηση, αλλά και με όλους τους κοινωνικούς φορείς, 
τα επιμελητήρια, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οικο-
λογικές οργανώσεις και άλλους φορείς.

Γι’ αυτό, φίλες και φίλοι, θέλω και πάλι να συγχαρώ το 

proklhsh141s175.indd   165 9/10/09   3:27:47 PM



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

166

ΙΣΤΑΜΕ για το διάλογο που άνοιξε, αυτή την ανοιχτή δια-
βούλευση. Εμείς επεξεργαστήκαμε το θέμα με σοβαρότητα, 
διότι θέλουμε αύριο ως κυβέρνηση να είναι το πρόγραμμά 
μας εφαρμόσιμο, να συνιστά μια σοβαρή προετοιμασία για 
την ανάληψη εξουσίας· να μην περιορίζεται απλώς σε κά-
ποιες γενικές διαμαρτυρίες ή, αν θέλετε, σε μια κατάθεση 
γενικών φιλοσοφικών αρχών, αλλά να είναι μία ουσιαστική 
διαβούλευση που θα προετοιμάσει, θα διαπαιδαγωγήσει, αν 
προτιμάτε, και την ελληνική κοινωνία για τις προτεραιότη-
τες, ώστε, όταν θα είμαστε κυβέρνηση, να μην αποτελεί όλο 
αυτό το πλαίσιο αυταρχική προσπάθεια επιβολής κάποιων 
πολύ ωραίων ιδεών, αλλά φυσιολογική εφαρμογή μιας συ-
νειδητής πολιτικής, που έχει ευρύτατη συναίνεση και δια-
μορφώνει μια νέα αντίληψη για την οικονομία, για την ανά-
πτυξη, για το περιβάλλον και τελικά για τη χώρα μας.

Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να συνεχίσετε μαζί μας, όσοι 
παρίστασθε εδώ, αυτή τη συζήτηση, αυτή τη διαβούλευση, 
ώστε να συμβάλετε ουσιαστικά σε αυτό το νέο όραμα, να πε-
ράσουμε από τη θεωρία στην πράξη, για την Ελλάδα που μας 
αξίζει.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Αποσπάσματα από την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Α. Παπανδρέου στην Ημερίδα 
του ΙΣΤΑΜΕ «Για ένα Άλλο Χωροταξικό Πλαίσιο Οργάνωσης της Χώρας», Αθήνα, 
21/5/2008)
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ, ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΜΕΝΑ

Τα αποσπάσματα που ακολουθούν αποτελούν κομμάτια ενός ατέλειω-
του παζλ διαπιστώσεων, σκέψεων και πορισμάτων που επιλέχθηκαν 
από πρόσφατα δημοσιεύματα του ελληνικού και ξένου Τύπου, καθώς 
και από την εξαιρετική έκδοση Η Κατάσταση του Κόσμου 2008 
– Καινοτομία για μια Πράσινη Οικονομία, εκδόσεις Worldwatch 
Institute, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη ΔΗΩ, Αθήνα, 2008. 

•		Τα	τελευταία 30 χρόνια η ενέργεια που καταναλώνουν τα 
κτίρια στην Ελλάδα διαρκώς αυξάνει. Σήμερα απορροφούν 
το 35% της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας στη χώ-
ρα, έναντι 31% το 1995 και 22% το 1980. Το 90% της ενέρ-
γειας καταναλώνεται για θέρμανση και κλιματισμό, το 7% 
για φωτισμό και το 4% για τις άλλες ανάγκες. 

•		Σύμφωνα	με	τα	Ηνωμένα	Έθνη,	oι	πιο	τρωτές	κοινωνίες	σε	
παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στην Αφρική, το σπίτι περισ-
σότερων από 920.000.000 κατοίκων, 60% των οποίων είναι 
ηλικίας κάτω των 25 ετών, με τα 2/5 του πληθυσμού να ζει 
με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα. Στην Υποσαχάρια 
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Αφρική σχεδόν 25.000.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από 
τον ιό HIV και κάθε χρόνο μολύνονται άλλα 2.000.000, ενώ 
η παιδική θνησιμότητα φτάνει τους 170 θανάτους ανά 1.000 
γεννήσεις ζώντων βρεφών. 

•		Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	της	Eurostat,	στην	ΕΕ των 15 οι 
«πράσινες» θέσεις εργασίας απορροφούν έως και 12% της 
ανεργίας ορισμένων κρατών (παραδείγματος χάρη, Ολλαν-
δία, Λουξεμβούργο). Αντίθετα στην Ελλάδα, στους τομείς 
της αειφόρου ανάπτυξης, θέση εργασίας βρίσκει μόλις το 
4% των ανέργων. 

•		Σύμφωνα	με	την	Greenpeace,	αν	υπάρξει	στην	Ελλάδα	στρο-
φή στην Πράσινη Ανάπτυξη, μέχρι το 2020 θα δημιουργη-
θούν 400.000 νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι 155.000 
θα είναι άμεσες και πλήρους απασχόλησης. Εκτιμάται ότι για 
κάθε άμεση θέση απασχόλησης στην Πράσινη Οικονομία δη-
μιουργούνται άλλες 1,6 επιπλέον έμμεσες θέσεις εργασίας. 

•		Τα	65.000	MW των ανεμογεννητριών της Ευρώπης καλύ-
πτουν το 4,2% της ηλεκτρικής ζήτησης και αποτρέπουν την 
εκπομπή 108.000.000 τόνων CO2, που ισοδυναμεί με την 
απόσυρση 50.000.000 αυτοκινήτων. 

•		Σύμφωνα	με	την	περίφημη	Έκθεση	Στερν	(Stern	Review),	
για κάθε 1 ευρώ που θα δαπανήσουμε μέχρι το 2050, θα 
εξοικονομήσουμε 5-20 ευρώ, μέσω της αποτροπής των χει-
ρότερων σεναρίων για το κλίμα. 

•		Το	2008,	η	ευρωπαϊκή	βιομηχανία	αιολικών	πάρκων	απα-
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σχολούσε άμεσα 109.000 εργαζόμενους, από τους οποίους 
οι 1.800 στην Ελλάδα. Αν συνεκτιμηθεί ότι πολλοί εργαζό-
μενοι έχουν και παράλληλες απασχολήσεις (και άρα η απα-
σχόλησή τους στα αιολικά είναι μερική), τότε ο πραγματι-
κός αριθμός των εργαζομένων στην αιολική βιομηχανία εί-
ναι υπερδιπλάσιος. 

•		Σύμφωνα	με	την	Greenpeace,	στη	Γερμανία,	για	την	περίο-
δο 2001-2006, δόθηκαν ως δημόσιες ενισχύσεις 3,8 δισ. ευ-
ρώ με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση 
342.000 διαμερισμάτων της χώρας, γεγονός που εκτιμάται 
ότι δημιούργησε συνολικά 145.000 θέσεις εργασίας. 

•		Σύμφωνα	με	μελέτη	του	ελληνικού	Υπουργείου	Ανάπτυξης,	
η ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 800.000 κτιρίων ως το 
2020 θα απαιτήσει 22,5 δισ. ευρώ ιδιωτικές και δημόσιες 
επενδύσεις και σε προοπτική δεκαετίας θα έχει ανάγκη από 
25.000 έως 56.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης (νέες και 
διασωθείσες). 

•		Τα	οικοσυστήματα	του	πλανήτη	προσφέρουν	κάθε	χρόνο	
στην ανθρωπότητα υπηρεσίες που ξεπερνούν τα 33 τρισ. δο-
λάρια. Οι υπολογισμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι η αξία του 
φυσικού κεφαλαίου ξεπερνάει κατά πολύ το ετήσιο παγκό-
σμιο ΑΕΠ, το οποίο είναι της τάξης των 18 τρισ. δολαρίων. 

•		O	Νίκολας	Στερν	περιγράφει	τις	αλλαγές	στην	ατμόσφαιρα	της	
Γης ως «τη μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη αποτυχία της αγο-
ράς που έχει συμβεί μέχρι σήμερα». Στην έκθεσή του, κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι η αδράνεια απέναντι στην κλιματική 
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αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει τις παγκόσμιες ανταλλαγές 
κατά 5-20% ετησίως στα τέλη του αιώνα. Μάλιστα, το πιθανό-
τερο είναι ότι, τελικά, αυτή η μείωση θα αγγίξει το 20%. 

•		Οι	παγκόσμιες	επενδύσεις	στις	νέες	ενεργειακές	τεχνολογίες	
ανήλθαν στα 71 δισ. δολάρια το 2006, ποσό αυξημένο κατά 
43% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τόσο στην Κίνα 
όσο και στις ΗΠΑ, η «καθαρή τεχνολογία» αποτελεί σήμερα 
τον τρίτο μεγαλύτερο τομέα επενδύσεων υψηλού ρίσκου. 

•		Η	ρύπανση	της	ατμόσφαιρας	προκαλεί	κάθε	χρόνο	2.000.000	
πρόωρους θανάτους, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

•		Η	παραγωγή	ενός	κιλού	βοδινού	προκαλεί	την	εκπομπή	16	
κιλών διοξειδίου του άνθρακα, τέσσερις φορές περισσότερο 
από το χοιρινό και δέκα φορές πιο πολύ από το κοτόπουλο, 
καθώς οι αγελάδες απελευθερώνουν από το πεπτικό τους σύ-
στημα ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες μεθανίου, το οποίο κατ’ 
εξοχήν ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

•		Το	μέσο	νοικοκυριό	στις	ΗΠΑ εκπέμπει 5 τόνους CO2 το χρό-
νο από τις μετακινήσεις και 3,5 τόνους από τα τρόφιμα που 
καταναλώνει. 

•		Σύμφωνα	με	πρόσφατη	παναμερικανική	έρευνα,	μόνο	το	53%	
των Αμερικανών πιστεύει σήμερα ότι ο καπιταλισμός είναι 
καλύτερος από το σοσιαλισμό.

•		Δυόμισι	δισεκατομμύρια	άνθρωποι	ζουν	με	λιγότερο	από	2	
δολάρια την ημέρα ή και με ακόμη μικρότερο εισόδημα, ενώ 
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στις πλούσιες χώρες η παχυσαρκία και οι ασθένειες που αυ-
τή προκαλεί αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. 

•		Από	το	1800,	ο	πληθυσμός	της	ανθρωπότητας	εξαπλασιάστη-
κε, ενώ από το 1820 (την πρώτη χρονιά του 19ου αιώνα για 
την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) το παγκόσμιο ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 58 φορές. 

•		Απαιτείται	η	ανατροπή	μερικών	θεμελιωδών	οικονομικών	εν-
νοιών. Παραδείγματος χάρη, με τη Βιομηχανική Επανάστα-
ση, τα εργοστάσια, οι μηχανές, η χρηματοδότηση και οι υπό-
λοιπες μορφές του δημιουργημένου από τον άνθρωπο κεφα-
λαίου αντικατέστησαν τη γη ως κύρια συνιστώσα της παρα-
γωγής πλούτου. Μια δεύτερη ξεπερασμένη αρχή είναι ότι η 
οικονομική μεγέθυνση οφείλει να είναι ο κεντρικός στόχος 
της οικονομίας. Το τρίτο ετοιμόρροπο αξίωμα της συμβατι-
κής οικονομικής σκέψης είναι ότι οι αγορές αποτελούν πά-
ντα ανώτερο οικονομικό εργαλείο από την κυβερνητική πο-
λιτική και τις κρατικές δαπάνες. 

•		Στη	Νέα	Ζηλανδία,	το	70%	των	Οργανισμών	Τοπικής	Αυτο-
διοίκησης έχουν υιοθετήσει το στόχο της μηδενικής απόρρι-
ψης απορριμμάτων στις χωματερές τους.

•		Ορισμένες	ευρωπαϊκές	πόλεις	αποτελούν	ήδη	υπόδειγμα	στη	
χρήση ποδηλάτου. Στο Άμστερνταμ, το 27% όλων των αστι-
κών μετακινήσεων γίνεται με ποδήλατο, έναντι λιγότερο από 
1% στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

•		Η	Γερμανία,	την	περίοδο	1999-2002	αύξησε	τη	φορολογία	
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στην ενέργεια και μείωσε τη φορολογία της εργασίας. Αυτό 
το μέτρο είχε ως αποτέλεσμα αφενός τον περιορισμό των εκ-
πομπών αερίων του άνθρακα και αφετέρου τη δημιουργία 
250.000 νέων θέσεων εργασίας. Η «χρέωση της κυκλοφορια-
κής	συμφόρησης»	(congestion	pricing),	που	προκαλούν	τα	
αυτοκίνητα που εισέρχονται στο κέντρο των πόλεων, αποτε-
λεί άλλο ένα παράδειγμα «πράσινου φόρου».

•		Η	οικονομική	ωφέλεια	των	υπηρεσιών	που	μας	παρέχουν	τα	
οικοσυστήματα είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα. Μόνο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, η αξία της γονιμοποίησης των φυτών που 
πραγματοποιούν οι μέλισσες ξεπερνάει τα 19 δισ. δολάρια ετη-
σίως. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι αγρότες δαπανούν κάθε 
χρόνο 30-40 δισ. δολάρια για την προμήθεια εντομοκτόνων για 
την αντιμετώπιση των επιβλαβών εντόμων. Ωστόσο, οι φυσικοί 
εχθροί αυτών των επιβλαβών εντόμων εξοντώνουν τουλάχιστον 
τον ίδιο αριθμό και, ενδεχομένως, πολύ μεγαλύτερο.

•		Σύμφωνα	με	τις	πλέον	πρόσφατες	εκτιμήσεις	που	δόθηκαν	
στη δημοσιότητα από το Δίκτυο Παγκόσμιου Αποτυπώματος 
(Global	Footprint	Network),	«Το	οικολογικό	μας	αποτύπω-
μα υπερβαίνει την ικανότητα του πλανήτη να αναγεννάται 
κατά 25% περίπου», γεγονός που συνεπάγεται ότι χρειαζόμα-
στε 1,25 πλανήτες όπως η Γη για να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
το υπάρχον καταναλωτικό μοντέλο.

•		Αν	όλοι	οι	άνθρωποι	ανά	τον	κόσμο	ζούσαν	όπως	ζουν	οι	Αμε-
ρικανοί, τότε οι συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 στον πλα-
νήτη θα έφταναν τους 125 γιγατόνους –σχεδόν πενταπλάσιες 
του σημερινού επιπέδου– ως τα μέσα του τρέχοντος αιώνα. 
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•		Το	πραγματικό	κατά	κεφαλήν	εισόδημα	έχει	τριπλασιαστεί	
στις ΗΠΑ από το 1950 μέχρι σήμερα, όμως το ποσοστό των 
ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι δεν αυ-
ξήθηκε σχεδόν καθόλου – στην πραγματικότητα, μάλλον υπο-
χώρησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Στην Ιαπωνία, 
μικρή αλλαγή υπάρχει σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση για τη 
ζωή επί σειρά δεκαετιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσο-
στό των ανθρώπων που δηλώνουν ευτυχισμένοι έπεσε από 
52% το 1957 σε 36% σήμερα.

•		Οι	ρυθμοί	κατάθλιψης	διπλασιάζονται	κάθε	δεκαετία	στη	Βό-
ρεια Αμερική. Οι Αμερικανοί ηλικίας 35 ετών έχουν ήδη βιώ-
σει σε ποσοστό 15% μια σοβαρή κατάθλιψη. Σαράντα χρόνια 
πριν, το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης μόλις του 2%. Σήμερα, 
το ένα τρίτο των ανθρώπων στις ΗΠΑ βιώνουν σε κάποια στιγ-
μή της ζωής τους μια σοβαρή διανοητική διαταραχή και σχε-
δόν οι μισοί από αυτούς θα υποστούν κάποια βαριά κατάθλι-
ψη που οδηγεί σε αναπηρία. Κάθε χρονιά, σχεδόν το 6% του 
πληθυσμού θα υποστεί κάποια κλινική μορφή κατάθλιψης. 
Σήμερα, η αυτοκτονία έχει γίνει η τρίτη συνηθέστερη αιτία θα-
νάτου μεταξύ των ενήλικων νέων στη Βόρεια Αμερική. 

•		Οι	νέες	Ανανεώσιμες	Πηγές	Ενέργειας	(ΑΠΕ) αντιπροσωπεύ-
ουν λιγότερο από το 2% της συνολικής ενεργειακής παραγω-
γής, και το 2007 η συνολική κυβερνητική υποστήριξη στην 
έρευνα και ανάπτυξη των ΑΠΕ μόλις ξεπέρασε στις ΗΠΑ τα 
600 εκατ. δολάρια, περίπου όσα ξοδεύει η αμερικανική κυ-
βέρνηση στο Ιράκ σε μία μόλις μέρα. 

•		Ο	ηλεκτρισμός	από	ηλιακή	ενέργεια	παραμένει	ακόμη	δύο	
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φορές ακριβότερος από την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου 
στις περισσότερες αγορές, αλλά η ετήσια παραγωγή διπλα-
σιάζεται κάθε δύο χρόνια, κάτι που σημαίνει περικοπή του 
κόστους στο μισό στα επόμενα 4 έως 6 χρόνια.

•		Με	τους	σημερινούς	ρυθμούς	εγκατάστασης	ΑΠΕ στην Ελλά-
δα θα χρειαστούν πάνω από... 50 χρόνια (!) για να επιτευχθεί 
ο δεσμευτικός στόχος των 8-9.000 ΜW έως το 2020, ενώ η χώ-
ρα έχει κατρακυλίσει τα τελευταία πέντε χρόνια από την 8η 
στη 14η θέση παγκοσμίως ως προς την ελκυστικότητα «πρά-
σινων» επενδύσεων.

•		Στην	Ισπανία,	μια	πρόσφατη	αναπροσαρμογή	των	οικοδομι-
κών συντελεστών απαιτεί σε όλα τα νέα κτίρια να τοποθετού-
νται ηλιακοί θερμοσίφωνες. Από τον Απρίλιο του 2008, στο 
γερμανικό ομοσπονδιακό κρατίδιο Bάδης-Βυρτεμβέργης προ-
βλέπεται ότι το 20% των απαιτήσεων θέρμανσης των νέων κτι-
ρίων θα καλύπτονται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

•		Ενώ	ο	μέσος	άνθρωπος	χρειάζεται	δύο	έως	πέντε	λίτρα	πό-
σιμο νερό την ημέρα, η μέση ποσότητα φαγητού που κατα-
ναλώνει ημερησίως απαιτεί περίπου 3.000 λίτρα νερό. Το 
διαιτολόγιο στις πλουσιότερες χώρες χαρακτηρίζεται από 
ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα χρησιμοποιούμενου νερού. 
Ένα απλό χάμπουργκερ απαιτεί για την παραγωγή του πε-
ρισσότερο από 10.000 λίτρα νερό, αν λάβουμε υπόψη μας τις 
ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
καλαμποκιού με το οποίο ταΐζονται οι αγελάδες.

•		Παγκοσμίως,	το	σύνολο	των	κεφαλαίων	των	Κοινωνικά	Υπεύ-
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θυνων Επενδύσεων (ΚΥΕ) αντιστοιχούν περίπου σε 4 τρισ. δο-
λάρια και αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξης μόλις του 
3% της παγκόσμιας κεφαλαιακής αγοράς. 

•		Σύμφωνα	με	την	PriceWaterhouse-Coopers,	το	κόστος	της	γρα-
φειοκρατίας στην Ελλάδα ανέρχεται στα 16,7 δισ. ευρώ το 
χρόνο! Μαζί με την Ουγγαρία, διατηρεί τα υψηλότερα ποσο-
στά κόστους διοικητικών βαρών στην Ευρώπη (6,8% του ΑΕΠ), 
ενώ το χαμηλότερο έχουν η Βρετανία και η Σουηδία (1,5%). 

•		Ακόμη	και	με	το	διπλασιασμό	του,	το	ποσό	της	αμερικανι-
κής εξωτερικής βοήθειας δε θα ξεπερνά τα 50 δισ. δολάρια 
το χρόνο – ταπεινό, αν συγκριθεί με τα 685 δισ. δολάρια που 
δαπάνησαν οι ΗΠΑ για την άμυνα μέσα στο 2008. 

•		Σύμφωνα	με	έρευνα	της	Αμερικανικής	Ένωσης	Ηλιακής	
Ενέργειας, αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχουν περί τα 8,5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προ-
σφέροντας στην αμερικανική οικονομία περί τα 970 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως. Υπολογίζεται ότι τα επόμενα 10 
χρόνια μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη 3 έως 5 εκατομ-
μύρια «πράσινες» θέσεις απασχόλησης.

•		Σύμφωνα	με	μελέτη	του	Περιβαλλοντικού	Προγράμματος	
των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), μια ετήσια επένδυση της τά-
ξης των 45 δισ. δολαρίων μπορεί να συντηρήσει τις υπηρε-
σίες προστασίας προστατευόμενων οικοσυστημάτων, που 
αποφέρουν ετησίως 5 τρισ. δολάρια οφελών, μια σχέση επέν-
δυσης - κέρδους 100:1. 
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