
«Περιβάλλον-
Ευθύνη-Δράση: 
Νοιαζόμαστε για 
τον τόπο μας» 





Τα όρια της Ανάπτυξης ή  

Ποια Ανάπτυξη θέλουμε 

• Η κρίση: 

 

– κρίση οικονομική 

– κρίση κοινωνική / πολιτισμική 

– κρίση οικολογική 

– κρίση αξιών 

– κρίση του πλανήτη 

 

Ο σημερινός τρόπος ζωής και Σκέψης έχει δείξει τα 

όριά του 



Ο έλεγχος της κρίσης  

• Η παραδοχή της αειφορίας  

• Προς ένα νέο, βιώσιμο, μοντέλο ανάπτυξης, 
όπου:  

– οι αναπτυξιακές επιλογές προσαρμόζονται στη φύση 

– επιδιώκεται ισόρροπη συμβολή των οικονομικών, των 
κοινωνικών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

– ελέγχεται η παγκόσμια οικονομία 

– η ανάπτυξη επαναφέρεται εντός των ορίων της 
φέρουσας ικανότητας της γης   



Ανατροπή – Kοινωνικός Mετασχηματισμός 

• Αναστροφή των καταστροφικών δομών του συστήματος 
 
• Εδραίωση ενός νέου πολιτισμού  
 
• Βιώσιμα πρότυπα παραγωγής – κατανάλωσης 
 
• Βιώσιμες νοοτροπίες, συμπεριφορές, πρακτικές   
 
• Αποκατάσταση της φυσικής σχέσης του ανθρώπου με τη φύση 
 
• Ανατροπή της «αρχέγονη» ιδέας της κυριαρχίας του ανθρώπου 

πάνω στη φύση, πάνω στον πλανήτη, άρα και των θεωριών του 
ανθρωποκεντρισμού 

 
• Αφύπνιση συνείδησης – κατανόηση νοήματος ζωής, χωρίς υπακοή ή 

υποταγή των ανθρώπων σε μια πίστη ή σε μια ιδεολογία 

 



Ανατροπή της οικονομίας της αγοράς 

• ισότιμη προτεραιότητα, από κοινού με την αναδιανομή 
των κερδών της ανάπτυξης, με πνεύμα κοινωνικής 
δικαιοσύνης 

 
• αξιοποίηση των δυνατοτήτων ρύθμισης, προκειμένου η 

ανάπτυξη να μην είναι ανεξέλεγκτη 
 
• ρεαλιστικές ευκαιρίες για την επαναφορά της ανάπτυξης 

εντός των πραγματικών ορίων και δυνατοτήτων του 
φυσικού κεφαλαίου 

 
• συγκριτικό πλεονέκτημα για την Αειφόρο Ανάπτυξη  



Ανατροπή στο κοινωνικό σύστημα 

• το κοινωνικό σύστημα δεν βρίσκεται πλέον έξω από τον άνθρωπο, αλλά έχει 
ενσωματωθεί μέσα σε αυτόν, άρα έχει υποστεί αλλοτρίωση ή μια μετάλλαξη 
της συνείδησης που αναπαράγει το σύστημα  

 
• είναι εύκολο να φτιάξεις μια ιδεολογία ή μια θεωρία για την κοινωνία και να 

καλέσεις τους ανθρώπους να την εφαρμόσουν 
 
• είναι τρομερά δύσκολο, ως ανυπέρβλητο, να ξεπεράσεις το εμπόδιο του 

εαυτού σου και της κουλτούρας που σου πότισαν και τα δεσμά που έχει 
δέσει γύρω σου το σύστημα 

 
• ο δρόμος που πρέπει να περάσει ο καθένας μας είναι ένας πολύ δύσκολος 

δρόμος ... ο δρόμος αυτός περνάει κύρια μέσα από την Παιδεία  



Το στοίχημα είναι να κερδίσουμε τον αγώνα 
μέσα από το σύστημα 

• Αρκεί να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη του 
ανθρώπου-πολίτη στον ίδιο του τον εαυτό 

 

• Αρκεί να αντιληφθεί ο πολίτης το τεράστιο 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό ενέργειας και δράσης 
που διαθέτει, ένα δυναμικό που είναι ικανό να 
ανατρέψει κατεστημένες και παρωχημένες 
νοοτροπίες και συμπεριφορές.  



για να αλλάξουμε την κοινωνία πρέπει 
να αλλάξουμε τον εαυτό μας  

• Αναγνώριση και ιεράρχηση πραγματικών αναγκών και 
προτεραιοτήτων στη βάση μιας συνεξέτασης  
 

• Αναγνώριση της καινοτομία που εισάγει η φιλοσοφία, η 
λογική και η έννοια της αειφορίας, δηλαδή: 

 
– το «ομοούσιον και αδιαίρετον» της ανάπτυξης  
 
– ότι η κάθε αναπτυξιακή επιλογή δικαιώνεται μόνο μετά από 

συνολική, ενιαία και από κοινού συνεξέταση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της συγκεκριμένης 
κάθε φορά επιλογής.  



συνομιλία μεταξύ τοπικών κοινωνιών 
και κράτους  

 

• στη βάση ενός ορθολογικού συστήματος 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης  

– ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική 
πληροφόρηση,  

– διαφάνεια,  

– ουσιαστική και έγκαιρη συμμετοχή των 
πολιτών στη λήψη των αποφάσεων 

– πρόσβαση στην Δικαιοσύνη (Άρχους) 



Διαχείριση του συστήματος  
διακυβέρνησης 

• μέσω διεύρυνσης της γνώσης και της 
πληροφορίας 

• μέσω εμπειρίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, 

• μέσω νέων μεθόδων έγκαιρης και 
ουσιαστικής συμμετοχής 

• μέσω ενός νέου κώδικα επικοινωνίας και 
συνεννόησης 



Διαχείριση του συστήματος  
διακυβέρνησης 

• διαμόρφωση σαφούς πλαισίου αρχών και 
κανόνων,  

• θέσπιση δεικτών περιβαλλοντικής απόδοσης,  

• ικανές πολιτικές και εργαλεία με γνώμονα την 
πρόληψη, την «προφύλαξη» και την 
περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη 

• διαφανής και αξιόπιστη αδειοδοτική και 
ελεγκτική διαδικασία 



RIO + 20 

προς την πολιτική 
και θεσμική 

κατοχύρωση της  
αειφόρου 
ανάπτυξης  

και ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

Συμφωνία σε 
αυστηρότερους 

στόχους  
Ελπίδα για  

Καταπολέμηση 
μη βιώσιμων 
προτύπων 

Διασφάλιση 
πολιτικών 
δεσμεύσεων  

Ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων στις 
τομεακές πολιτικές 



Αειφόρος Ανάπτυξη 
Αει – φέρων  

Η πολυσύνθετη διαμόρφωση της 
ανθρώπινης εξέλιξης, δημιούργησε 
την αναγκαιότητα της προσέγγισης 
της πιο απλής διάστασης της ζωής 
στον πλανήτη μας,  

αυτής της διαχείρισης της επιβίωσης 
του είδους,  

με λογικές επιχειρησιακές και 
επιστημονικές,  

ονομάζοντάς την   

«Αειφόρο Ανάπτυξη». 

 

• Στο ευρύτατο πλαίσιο του όρου 
αυτού, συμβιώνουν και 
συγκρούονται όλες οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες, που 
αναπτύσσονται στο φυσικό, 
κοινωνικό, παραγωγικό και 
οικονομικό περιβάλλον. 

 



Η επίτευξη  
αειφόρων στόχων …  

 

Βασίζεται στην ανάπτυξη και εδραίωση: 
 
 
• νέων αξιών και βιώσιμων προτύπων 

παραγωγής & κατανάλωσης 
 

• νέων φορολογικών και οικονομικών 
εργαλείων για τις επιχειρήσεις 
 

• καινοτόμων θεσμών & εργαλείων 
 

• καθαρών, «πράσινων» τεχνολογιών   
 
• ικανού και ισχυρού θεσμικού πλαισίου 

κανόνων για την αδειοδότηση των 
επιχειρήσεων & την αξιολόγηση του κινδύνου 
 

• γενικευμένων, ικανών περιβαλλοντικών 
ελέγχων…  
 

• ισχυρής πολιτικής βούλησης 
 

• αρχών αειφόρου ασφάλισης και κάλυψης του 
κινδύνου 
 
 



 
 στην εντεινόμενη ενεργειακή κρίση 

Αύξηση τιμής πετρελαίου / Ενεργειακή φτώχια 

Οικονομική και πολιτική εξάρτηση 

 στην οικονομική, περιβαλλοντική κρίση  

Καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 

Προστασία περιβάλλοντος 

Ποιότητα ζωής 

 στην ανταγωνιστικότητα  

 

Μετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης, σπατάλης και παντελούς 

έλλειψης σχεδιασμού και αντιμετώπισης των προβλημάτων, η 

επαναφορά σε έναν ορθολογικό τρόπο λειτουργίας φαντάζει όχι 

απλά δύσκολη, αλλά σχεδόν ακατόρθωτη. 





 





Οι προκλήσεις για την 
αειφόρο ανάπτυξη του 

νησιωτικού χώρου 



 «Νησιωτικότητα» 

χθες  
 επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην 

ευημερία των κατοίκων  

– συρρίκνωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων που έπαψαν να 
είναι ανταγωνιστικές 

– μαζική πληθυσμιακή έξοδος εξαιτίας της έλλειψης εργασίας αλλά 
και βασικών υποδομών και υπηρεσιών 

– τουριστική ανάπτυξη (ήδη από τη δεκαετία του ’60) 

– μεταβολές 



 «Νησιωτικότητα»  

 σήμερα  
 

 

• Κατανόηση και αξιοποίηση των μεταβολών όλων των παραγόντων 
χωροθέτησης δραστηριοτήτων και εγκατάστασης των ανθρώπων 

 

• Ανάδειξη – αξιοποίηση νέων στοιχείων που μπορούν να 
καταστήσουν τις νησιωτικές περιοχές ελκυστικούς τόπους 
παραμονής και εγκατάστασης.  
– τι μπορεί ένα νησί να προσφέρει, ώστε να συγκρατήσει / προσελκύσει 

ανθρώπους (ποιους) και οικονομικές δραστηριότητες (ποιες;) 
λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές περιβάλλον 



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

• η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε υπάρχουσες 
δραστηριότητες και «αναγνωρισμένους» πόρους 

  

• απαιτεί αντικειμενική αναγνώριση των ισχυρών σημείων 
και των αδυναμιών των νησιών και του νέου εξωτερικού 
πλαισίου όπου αυτά εξελίσσονται (ευκαιρίες και κίνδυνοι)  



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

• Με βάση τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών: 
 

– ποιότητα ζωής,  
– ασφάλεια (χαμηλή εγκληματικότητα),  
– έντονη πολιτιστική ταυτότητα,  
– ποιότητα τοπίου,  
– εγγύτητα με τη φύση,  
– χαμηλή ανθρώπινη πίεση στο περιβάλλον,  
– υψηλής οικολογικής αξίας φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο,  
 



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

 

Νέες δραστηριότητες – Νέες θέσεις εργασίας σε νέα 
επαγγέλματα: 

 
– παραδοσιακά επαγγέλματα με παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών αξιοποιώντας την τοπική τεχνογνωσία, όπως αυτά για παραγωγή 
ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων.  

– πολιτιστικά επαγγέλματα,  
– διαχείριση περιβάλλοντος,  
– παροχή υπηρεσιών σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 
– μεταποίηση – τυποποίηση 
– έξυπνα δίκτυα  



• Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από «ήπιες υποδομές».  

 

• Οι «άυλοι» πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν για να επιτρέψουν σε κάθε 
νησί να αξιοποιήσει το δικό του δυναμικό.  

 

• Το πώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από τις δικές του δυνάμεις και την 
δυναμική της διεκδίκησης μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης.  

χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

• Τα νησιά μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές αλλαγές στους τομείς 
των επικοινωνιών και της πληροφόρησης, των οποίων η εφαρμογή στον 
τομέα της παραγωγής, αναβαθμίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
επιτρέπει την εξ αποστάσεως συνεργασία. 

 
• Η εφαρμογή τους στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της μεταφοράς 

πληροφορίας, του εμπορίου, της προώθησης του τουρισμού κλπ., μπορεί να 
μειώσει σε μεγάλο βαθμό την απομόνωση που υφίστανται τα νησιά.  

 
• Επιπλέον μπορούν να αξιοποιήσουν άλλες τεχνολογικές αλλαγές (ανάπτυξη 

νέων μορφών ενέργειας, τεχνολογίες μερικής υποκατάστασης φυσικών 
πόρων, πρόοδος στον τομέα των μεταφορών κλπ) που περιορίζουν τις 
επιπτώσεις που προέρχονται από το μικρό μέγεθος και την απομόνωση των 
νησιών.  



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

• Η αυξανόμενη βαρύτητα, που έχουν στον 
οικονομικό τομέα, ο ελεύθερος χρόνος και οι 
δραστηριότητες, που συνδέονται με αυτόν, και η 
αύξηση του πληθυσμού που έχει χρόνο να 
ταξιδεύει (3η ηλικία) πρέπει να ληφθούν υπόψη.  



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

• Τον κυρίαρχο πάντως ρόλο θα διαδραματίσουν σήμερα οι αλλαγές 
που καταγράφονται σχετικά με τις ανθρώπινες επιδιώξεις υπέρ 
ποιοτικών στόχων, όπως: 

 
– η διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος,  
 
– η προτίμηση για προϊόντα "υγιεινά", «πράσινα», μη μαζικής παραγωγής και 

υψηλής ποιότητας,  
 
– η διάθεση προσέγγισης τοπικών πολιτισμών,  
 
– η βελτίωση του πλαισίου της καθημερινής ζωής με στροφή προς τις μικρές 

κλίμακες, δημιουργώντας ανάλογα πλεονεκτήματα και αυξανόμενη ζήτηση από 
ερευνητές, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, καλλιτέχνες, άτομα με οικονομική 
επιφάνεια και άλλες κατηγορίες πληθυσμού, για εγκατάστασή τους σε χώρους με 
υψηλής ποιότητας φυσικό και δομημένο περιβάλλον αλλά και υψηλή ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  



χάραξη στρατηγικής και πολιτικών 

• Η ρύθμιση των ανισορροπιών της περιφερειακής και 
τοπικής αγοράς είναι δυνατή μέσα από την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών 
προβλημάτων, υποκαθιστώντας στο ρόλο αυτό το 
κεντρικό κράτος, γεγονός που λειτουργεί σαν αντίβαρο 
στη διεθνοποίηση των οικονομιών. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


