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Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και κάθε μορφή ζωής εμπεριεχόμενη σ’ αυτά 

βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συνθέτοντας το σύστημα 

«φυσικό περιβάλλον». Ο άνθρωπος, ως «έλλογος» περιβαλλόμενος, 

διαμορφώνει, αναπτύσσει και εξελίσσει το ανθρωπογενές περιβάλλον 

(κοινωνικό, τεχνητό, ιστορικό), με διαρκή συρρίκνωση του αμιγώς φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Ειδικά τα τελευταία διακόσια χρόνια, η αλματώδης ανάπτυξη και εξέλιξη της 

βιομηχανίας και της οικονομίας, σχετίζεται με την εμφάνιση, ανάπτυξη και 

εξέλιξη μεγάλων Περιβαλλοντικών προβλημάτων από τις επιπτώσεις των 

οποίων διακυβεύεται η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στο σύνολό του 

(Αραβαντινός, 1998 * Γεωργόπουλος, 1998 * Σφενδουράκης, 2002 * Δημητρίου, 

2005). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και στο μακρινό παρελθόν 

περιστατικά περιβαλλοντικής υποβάθμισης συγκρίσιμης σε μέγεθος με αυτήν 

του 20ου αιώνα όπως π.χ. η ερημοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της 

Βαβυλώνας, η οποία προέκυψε από την έντονη γεωργική εκμετάλλευση της 

Μεσοποταμίας κατά την πρώιμη αρχαιότητα (Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 

2003). Επίσης, στην αρχαία Ελλάδα είχαμε την αποψίλωση των δασών της 

Αττικοβοιωτίας προς χάρη της δημιουργίας του περίφημου Αθηναϊκού στόλου 

και το «φάγωμα» των βουνών για την εξόρυξη των περίφημων μαρμάρων 

(ό.π.). 

Τα σπουδαιότερα  περιβαλλοντικά προβλήματα προκύπτουν από την 

υπέρμετρη κατανάλωση των φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική ρύπανση 

(Κοσμάκη, 1999:15).  

Οι δύο αυτοί κίνδυνοι για το Περιβάλλον συνδέονται με τις καθημερινές 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, (όπως τις μεταφορές, τη θέρμανση και τον 

κλιματισμό, τη βιομηχανία, την αστική κατανάλωση, τη γεωργική δραστηριότητα, 

τον τουρισμό), οι οποίες προκαλούν διάφορα είδη αποβλήτων (στερεά, υγρά, 

αέρια). Φυσικοί αποδέκτες τους είναι η ατμόσφαιρα, τα επιφανειακά και υπόγεια 

νερά και το έδαφος.  
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Ως εκ τούτου, τα σπουδαιότερα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι: 

• Το ενεργειακό πρόβλημα, που επήλθε κυρίως από την αλόγιστη 

ενεργειακή κατανάλωση. Συνιστώσες του είναι  η εξάντληση των μη 

ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων (κυρίως πετρελαίου και 

λιθανθράκων), η αβεβαιότητα ενεργειακής τροφοδοσίας, η άνοδος των 

τιμών ενέργειας. 

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση με συνεπακόλουθες επιπτώσεις την όξινη 

βροχή, την τρύπα του όζοντος, την ενίσχυση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και εν τέλει, την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα. 

• Η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του νερού. 

• Η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του εδάφους (κυρίως από την 

εντατικοποίηση αλλά και επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος πεδινών 

και τροπικών δασών). 

• Τα απορρίμματα και απόβλητα (αστικά και βιομηχανικά). 

• Ο θόρυβος. Διακρίνεται σε οδικό/κυκλοφοριακό, βιομηχανικό, θόρυβο 

εγκαταστάσεων, σιδηροδρομικό και αεροπορικό.  

• Η οπτική/αισθητική ρύπανση. Τα ανθρώπινα έργα, πολλές φορές, 

χαρακτηρίζονται από τη διάχυση στο περιβάλλον αντιαισθητικών εικόνων 

εγκατάλειψης «άχρηστων» πραγμάτων. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως 

τον ψυχισμό των κατοίκων. 

Η εμφάνιση των παραπάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων και των 

επιπτώσεών τους, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων 

του πλανήτη, επιβάλλει εδώ και πολύ καιρό την υιοθέτηση ενός άλλου τρόπου 

ζωής και ανάπτυξης, με βασικό δομικό στοιχείο την «αειφορία». 

Σύμφωνα με το Σακιώτη, 2003: «Ο όρος “αειφόρος” αναφέρεται για πρώτη 

φορά στο Σοφοκλή και έχει υιοθετηθεί από τη δασοπονία, όπου σημαίνει μια 

συγκεκριμένη μέθοδο διαχείρισης του δάσους, κατά την οποία “όταν αφαιρείται 

από το δάσος … όγκος ξύλου ίσος ή και λιγότερος με αυτόν που έχει παραχθεί 
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κατά το θεωρούμενο διάστημα, λέγεται ότι το δάσος αειφορεί”» (Αγγελίδης & 

συν, 2004:8).  

Η WCED (Word Commission for the Environment and Development - 

Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη), με την έκθεση 

Brundtland, όρισε ως Αειφόρο  ανάπτυξη  «[…] αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες 

του παρόντος, χωρίς να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών 

ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις δικές τους» (Φλογαΐτη, 2006:84). 

Συμπληρωματικός του παραπάνω ορισμού είναι αυτός των IUCN 

(International Union for Conservation of Nature - Διεθνής Ένωση για την 

Προστασία της Φύσης), UNEP (United Nations Environmental Programme - 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών), WWF (World Wildlife Fund 

- Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση): 

«Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των 

ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν 

τη ζωή» 1. 

Ο πρώτος ορισμός αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και 

υπευθυνότητας μεταξύ των γενεών και ο δεύτερος  την περιβαλλοντική 

διάσταση (ό.π). 

Από καθαρά περιβαλλοντική άποψη, αειφορική ανάπτυξη σημαίνει 

εξασφάλιση παραγωγής τροφής, άρα προστασία του εδάφους από τη 

διάβρωση, ελαχιστοποίηση έως κατάργηση χρήσης λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων, αποτελεσματική χρήση γεωργικής γης και αποθεμάτων νερού 

και αύξηση των αποδόσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, μείωση της 

ρύπανσης του αέρα και του νερού και προστασία όλων των οικοσυστημάτων 

και της βιοποικιλότητάς τους. Τέλος, θεωρείται αναγκαία η προστασία του 

περιβάλλοντος από μεγάλες αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας με 

ανάλογες συνεπαγόμενες αλλαγές του παγκοσμίου κλίματος, οι οποίες θα 

χειροτέρευαν το κληροδότημα «Γη» για τις επόμενες γενεές (Γεωργόπουλος, 

1998:62-63). 

                                                 
1 «Η έννοια της Φέρουσας ικανότητας δηλώνει τον μέγιστο αριθμό ατόμων ενός δεδομένου είδους, τον 
οποίο το φυσικό περιβάλλον μπορεί να στηρίζει επ’ αόριστον. Όταν ένας πληθυσμός υπερβεί αυτόν τον 
μέγιστο αριθμό, οι φυσικοί πόροι αρχίζουν να φθίνουν και αργότερα το ίδιο θα συμβεί και με το 
πληθυσμό» (Γεωργόπουλος, 1998:33). 
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Εξ ορισμού λοιπόν, η αειφορική ανάπτυξη απαιτεί τη στήριξή της στη 

γνώση της πολυπλοκότητας που διασυνδέει τα οικοσυστήματα του πλανήτη και 

στην αντίληψη των ορίων αντοχής τους (Αριανούτσου, 1999). Επίσης, στην 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση οικουμενικών αξιών, 

που μάλλον εξασφαλίζουν το «ανεξίτηλο» των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

«παντού» και «πάντα». Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αυτές που χαρακτηρίζουν 

τον ενεργό πολίτη και οι οικουμενικές αξίες αναφέρονται κυρίως στην κοινωνική 

δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, το σεβασμό και αποδοχή του άλλου.  

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΟΡΟΣ: «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Ο Ρόκκος αναφέρεται στην πρότασή του, για «αξιοβίωτη 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη», ως εξής: «Η αξιοβίωτη ανάπτυξη εμπεριέχει την 

ολική ποιότητα του αξίζει να τη ζεις, να την απολαμβάνεις, να την εξασφαλίζεις 

και για τον διπλανό αλλά και για τα παιδιά σου και να την προστατεύεις με τη 

βούλησή σου ως ελεύθερος άνθρωπος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα…» 

(Αγγελίδης & συν, 2004:9). 
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