
Αύξηζη ηου παγκόζμιου πληθυζμού: Βιωζιμόηηηα 

διαηποθικών και ενεπγειακών αναγκών 

 

Ζ νηθνπκέλε έξρεηαη αληηκέησπε κε ηδηάδνληα θνηλσληθά δεηήκαηα έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

ε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν πιήηηεη ηνλ 

πιαλήηε θαη θαηά θαηξνχο πξνθαιεί έληνλν δεκφζην δηάινγν. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην 

πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζεκαληηθή είλαη ε αλαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

πιαλήηε. πγθεθξηκέλα, πξηλ 200 ρξφληα ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε ιηγφηεξν 

απφ έλα δηο., ελψ ην 1960 πιεζίαδε ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα θαη ην 2011 μεπέξαζε ηα 7 

δηζεθαηνκκχξηα
1
(Πιηάηζηθαο, 2012).  

 

Σα πξψηα ζεκάδηα ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ εκθαλίδνληαη ην 8.000-7.000 π.Υ κε 

ηελ πξψηε αγξνηηθή επαλάζηαζε. Ο άλζξσπνο ζηαδηαθά απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θπλεγνχ-

ζπιιέθηε κεηαηξέπεηαη ζε γεσξγφ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 50 

θνξέο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ νηθφζηησλ ζηηεξψλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηνπο γηα ην ρεηκψλα. ηελ ζπλέρεηα, ελψ ν εηήζηνο παγθφζκηνο 

ξπζκφο αχμεζεο πξηλ ην 1800 άγγηδε ην 1%, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν ξπζκφο απμήζεθε 

εθζεηηθά κε θνξπθαίν πνζνζηφ 2,1% ην 1960
2
 (UNRIC, 2019). Πξφθεηηαη γηα κία αχμεζε ε 

νπνία δηθαηνινγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο. Απφ ην ζεκείν ηεο θνξχθσζεο ηνπ πνζνζηνχ, πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή 

ζπξξίθλσζή ηνπ, κε πξνβιέςεηο  ηεο ηάμεσο ηνπ 0,1% γηα ην 2100.  

 

Ζ πνξεία δηαξθνχο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ελέρεη 

νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε, ε 

πξφζβαζε ζηελ κφξθσζε, ε δεκηνπξγία επλντθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ  θαη ε 

αλάγθε γηα νηθνλνκηθή εμέιημε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο 

Καηά ηνλ 20
ν
αηψλα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθβηνκεράληζε, ην θαηαλαισηηθφ κνληέιν ζηξέθεηαη 

ζηελ ππεξθαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα νθείιεηαη ζην θνηλσληθφ status πνπ έρεη δηακνξθσζεί, 

δειαδή έλα θνηλσληθφ πξφηππν δσήο πνπ ε δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξψπσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αθζνλία ησλ αγαζψλ
3
 (Βνπηπξάθεο, 2007). Ωζηφζν παξαηεξείηαη άληζε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ αθνχ ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ππνζηηηζκνχ
4
 (Υνπιηάξαο, 2005). Μηιψληαο  γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε φξνπο νηθνλνκίαο  ηφηε απηή κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε φξνπο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
5
 (Γεκαδάκα, 2008). Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ πιεζπζκνχ θαη 

νηθνλνκίαο έγθεηηαη ζε φξνπο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιιεηαη ην 

νξηαθφ πξντφλ αλά εξγάηε. πλεπψο, ζπλήζσο φηαλ κεηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο πξνθχπηνπλ πθεζηαθνί θχθινη θαη αληη-νηθνλνκίεο. Σέινο, θαηά ηελ πξνζέγγηζε 
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ηνπ Μάιζνπο
6
 (Γεκαδάκα, 2008) ζε ηέηνηεο νηθνλνκίεο ζπλήζσο παξαηεξείηαη αχμεζε 

πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο εζσζηξέθεηαο  ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. 

ην πιαίζην απηήο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δηακφξθσζεο ε πιεζπζκηαθή επέθηαζε 

πξνθαιεί ηεξάζηηα ελεξγεηαθά θαη δηαηξνθηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο επίιπζεο. 

Δλδεηθηηθά, ζε ελεξγεηαθφ επίπεδν, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε 

πξφζβαζε ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ππεξδηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 2000 θαη 2016. Δπίζεο, ην 

2016 3 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη (ην 41% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ) εμαθνινπζνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νξπθηά θαχζηκα θαη ζψκαηα ζέξκαλζεο γηα νηθηαθή ρξήζε
7
 (UNRIC, 2019). 

Αθφκε, ζε δηαηξνθηθφ επίπεδν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνζηηίδνληαη 

ζηνλ θφζκν δεη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, απνηειψληαο ην 12,9% ηνπ πιεζπζκνχ
8
 (UNRIC, 

2019). Ζ άθζνλε ηξνθή θαη θζελή ελέξγεηα πνπ απνιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο δεκηνπξγεί έλα αξλεηηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

άληζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ νμχλεη ηηο αληζφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Ο ίδηνο ν 

άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγεζεί ζηελ επίιπζε, κέζα απφ έλα πιάλν βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη θαηάιιειεο παηδείαο.  

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ή αιιηψο αεηθνξία απνηειεί ηελ πιένλ εμέρνπζα ιχζε έλαληη ζηε 

δηαηξνθηθή θξίζε θαη πινπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Πέξαλ απηνχ, εκπεξηέρεη θαη ηα ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο θηψρεηαο, ηεο πγείαο, ηεο 

εμαζθάιηζεο ηξνθήο, ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εηξήλεο. 

Βαζηθή ηεο αξρή είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αμηψλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο γηα έλα πξάζηλν κέιινλ, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε θπζηθή αλάπηπμε ησλ 

πφξσλ κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ απηφλ πνπ παξάγνληαη
9
 

(HuffPost, 2017).  

 

ην δηαηξνθηθφ επίπεδν, ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην απφζεκα ησλ 

ηξνθψλ ζηνλ πιαλήηε κεηψλεηαη δξακαηηθά αλά έηνο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ παγθφζκηα 

πιεζπζκηαθή αχμεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη πνιίηεο 

ξίπηνπλ αιφγηζηα ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θαγεηνχ θαζεκεξηλά, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή 

ζηηο ππαλάπηπθηεο ρψξεο θπξηαξρεί ε πείλα θαη ν ππνζηηηζκφο. 

 

Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη νξηζκέλνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο δηαηξνθηθήο θξίζεο κέζα απφ 

πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Αξρηθά, είλαη ζεκηηφ λα κεησζεί ε άζθνπε ππεξθαηαλάισζε 

ηξνθήο κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ θαγεηνχ. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δηαδίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε κέζνδνο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, κηα θπζηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία κεηαηξέπεη ηα νξγαληθά πιηθά ζε κηα πινχζηα ζθνχξα νπζία πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ιίπαζκα
10

. Παξάιιεια, απαξαίηεηε είλαη ε απνθπγή ησλ ιεγφκελσλ 

«junk food», θαζψο αθήλνπλ ζεκαληηθφ απνηχπσκα άλζξαθα ζην πεξηβάιινλ
11

 

(Ναπηεκπνξηθή, 2013). 
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Ζ κεδεληθή πείλα απνηειεί ηνλ ηφρν 2 απφ ηνπο ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε Αζία είλαη ε ήπεηξνο κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ππνζηηηδφκελσλ αλζξψπσλ, θαζψο πεξηιακβάλεη ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ
12

 (UNRIC, 2015).  

 

Αλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά, ε γεσξγία θαη ε αιηεία, ηφηε ζα κπνξεί λα παξαρζεί ζξεπηηθή ηξνθή 

γηα φινπο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ εηζνδήκαηα, ζηεξίδνληαο έηζη ηελ αλζξσπνθεληξηθή 

αλάπηπμε θαη πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ. ήκεξα, ην έδαθνο, ην γιπθφ 

λεξφ, νη σθεαλνί, ηα δάζε θαη ε βηνπνηθηιφηεηα ππνβαζκίδνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο. 

Δπηηαθηηθή είλαη κηα ξηδηθή αιιαγή ζην παγθφζκην ζχζηεκα παξαγσγήο ηξνθίκσλ αλ 

πξφθεηηαη λα ζηηηζηνχλ 795 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ πεηλάλε ζήκεξα θαη ηα επηπιένλ 2 

δηζεθαηνκκχξηα πνπ αλακέλνληαη λα θηάζνπλ κέρξη ην 2050. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη εμαζθάιηζεο 

ηεο δηαηξνθηθήο βησζηκφηεηαο, φπσο νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ε 

βηνινγηθή πηελνηξνθία πνπ ζέβνληαη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηε δηαβίσζε 

ησλ δψσλ θαη απνηεινχλ πιένλ κνλφδξνκν γηα ηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε κέζνδν, βηνινγηθή νλνκάδεηαη ε θαιιηέξγεηα πνπ δελ ππφθεηηαη  

ζηελ ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, δηδαληνθηφλσλ θαη νξκνλψλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ακεηςηζπνξάο, ηεο αγξαλάπαπζεο 

θαη ησλ δσηθψλ ιηπαζκάησλ. Αληί ησλ θπηνθαξκάθσλ, γίλεηαη ρξήζε ππξέζξνπ θαη 

ξνηελφλεο. Μάιηζηα, πνιιά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ θαζψο είλαη πινχζηα ζε ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο. Απηφ εμεγείηαη απφ ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, πνπ επηηπγράλεηαη ρσξίο επηηαρπληηθέο νξκφλεο δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζην έδαθνο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα απ’ φπνπ ζπιιέγνληαη 

ηα θαηάιιεια ακηλνμέα.  

 

Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ηα «Σα βηνινγηθά είλαη αθξηβά». Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο 

απνηεινχλ ηα κνλαδηθά πξντφληα ηα νπνία ειέγρνληαη ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ παξαγσγή 

κέρξη θαη ην ξάθη. Δπίζεο, δηθαηνινγείηαη ηφζν απφ ηελ κεησκέλε δήηεζή ηνπο φζν θαη απφ 

ην θφζηνο επθαηξίαο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε κέζνδν, βηνινγηθή πηελνηξνθία νλνκάδεηαη ε απνθπγή 

παξεκβάζεσλ ζηνλ ηξφπν αλαπαξαγσγήο ησλ δψσλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Απηφ, φκσο, γίλεηαη εθηθηφ ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ζίηηζε ησλ 

δψσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ βηνινγηθέο δσνηξνθέο θαη φρη κε 

Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνπο Οξγαληζκνχο (σο εμήο Γ.Σ.Ο) ή πξντφληα απηψλ. Σα δψα πξέπεη 

λα ζηεγάδνληαη ζε επάεξνπο θαη επήιηνπο ζηάβινπο, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθνί 

θαζαξηζκνί θαη απνιπκάλζεηο. Παξάιιεια, ζνβαξή πξνυπφζεζε ηεο βηνινγηθήο 

πηελνηξνθίαο είλαη ε ηνπνζέηεζε απνκαθξπζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ απφ εζληθνχο δξφκνπο 

θαη ιίκλεο. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε ρψξνπ ελαπφζεζεο απνβιήησλ, δηφηη ε 

πνζφηεηα θνπξηάο αλά ζηξέκκα θάζε ρξφλν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζπγθεθξηκέλα φξηα
13

. 

 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία κέζνδνο είλαη ε βηνινγηθή ηρζπνθαιιηέξγεηα πνπ νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ ςαξηψλ ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ ππφ θπζηθέο 
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δηαδηθαζίεο θαη φρη κε ππνβνεζνχκελε σνηνθία. Κχξηα είδε ηρζπνθαιιηέξγεηαο είλαη ε 

πέζηξνθα, ν ζνινκφο θαη νη γαξίδεο.  

 

Πξναπαηηνχκελα επίηεπμεο απηήο ηεο κεζφδνπ νξίδνληαη: H άξηζηε πνηφηεηα λεξνχ ρσξίο 

ηελ ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ, ε ζίηηζε κε ηξνθή θπηηθήο πξνέιεπζεο (ππνιείκκαηα βξψζηκσλ 

ςαξηψλ) φρη πξντφλησλ Γ.Σ.Ο, ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο αληηβηνηηθψλ θαη εκβνιίσλ παξά 

κφλν ζε πεξηπηψζεηο επηδεκηψλ, ε ελζάξξπλζε ηεο θπζηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ν κηθξφηεξνο 

αξηζκφο δηαηήξεζεο ςαξηψλ ζηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ηνπνζεζία είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηνρέο καθξηά απφ κεγάια αζηηθά 

θέληξα, φπσο ηα πειάγε θαη νη ζάιαζζεο
14

(Παξαζθνπιάθε,Αζήλα 2015). 

 

Ωζηφζν, ε πξαγκαηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ηεο ηξνθήο 

δηέπνληαη απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ηνπο αγξφηεο πνπ ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ ηα εγρεηξήκαηα απηά. 

 

Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ δηαρσξίδνληαη 

απφ ηα ιχκαηα νη κνιπζκαηηθέο νπζίεο πνπ θαηά ηελ έμνδφ ηνπο δηαρσξίδνληαη θαη 

ζπιιέγεηαη θαζαξφ δηαπγέο λεξφ, νλνκάδεηαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο
15

,2019). Ο ζθνπφο είλαη 

ην λεξφ λα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζην πεξηβάιινλ ρσξίο λα ην επηβαξχλεη θαη λα 

πεξηνξίδεηαη ε ζπαηάιε ηνπ. Ζ κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ γίλεηαη θαηά βάζε κέζσ ησλ ππνλφκσλ, ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε εηδηθά 

βπηηνθφξα νρήκαηα. 

 

Σφζν ε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ε πξνζπάζεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο  θαη ηελ επαθφινπζε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Ωο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε κεηαζηξνθή ζε πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθνξία θαη έλα πην βηψζηκν 

πεξηβαιινληηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή πξνάζπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα
16

 θαη έλαλ 

απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
17

(χλνδνο θνξπθήο Γαιιία, 1972). 

Αλάινγεο πξνζπάζεηεο απνθξπζηαιιψλνληαη θαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, ηνπ 

Άκζηεξληακ, ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Ληζαβφλαο. Με ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (European 

Council, 2017)
18

 θαη ηελ πην πξφζθαηε πκθσλία ησλ Παξηζίσλ (European Council, 2019)
19

, 

θαηέζηε αλψηαηνο ζηφρνο ε καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) (European Council, 

2017)
20

, ψζηε λα κεησζνχλ νη αλζξσπνγελείο εθπνκπέο ζην 40% κέρξη ην 2030 (European 

Council, 2017)
21

, ηεο ρξήζεο ΑΠΔ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Έηζη, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πξνζεγγίδεη βηψζηκα θαη αληαγσληζηηθά πξφηππα νηθνλνκίαο, 
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αμηνπνηψληαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο, φπσο ε βηνκεραλία, νη 

κεηαθνξέο θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο. 

 

Οη ηνκείο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ απνηέιεζαλ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα, παξά ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δ.Δ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ έσο ην 2020
22

 (WWF, 

2008). ηηο αζηηθέο ππνδνκέο φκσο,  έρνπλ ήδε ζπληειεζηεί νπζηαζηηθά βήκαηα πξνο ην 

ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα πάληα κε ηα Δλεξγεηαθά Πξφηππα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο
23

 

(Θενδσξφπνπινο, 2018). Καηλνηνκίεο φπσο νη πξάζηλεο ηαξάηζεο
2425

(Green Agenda, 2018) 

ηα θηίξηα κεδεληθήο ελέξγεηαο θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ην 

«Δμνηθνλνκψ θαη΄νίθνλ»
26

 (ΦΔΚ Β 256/2018) βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε. Σν Κέληξν 

Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο (ΚΠΗΝ) απνηειεί πξφηππν πεξηβαιινληηθήο 

βησζηκφηεηαο
27

(SNFCC, 2018). Δπηπιένλ, ε ελεξγεηαθή απηνλνκία πφιεσλ θαη λεζηψλ είλαη 

ήδε γεγνλφο, κε ηελ Σήιν λα πξσηνζηαηεί, νχζα ην πξψην λεζί πνπ θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο 

ηνπ αλάγθεο απνθιεηζηηθά απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (σο εμήο ΑΠΔ), 

εμαζθαιίδνληαο αθφκε ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο
28

(Tilos Horizon, 2018). 

 

Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, νη πνιηηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

εμειίζζνληαη ξαγδαίσο. πγθεθξηκέλα, κε ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

ειεθηξνθηλεηήξσλ εμνηθνλνκείηαη ηεξάζηην πνζφ ελέξγεηαο, ελψ ηζφπνζα εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο είλαη θαη ε βαζηθή αξρή ηεο ζπκπαξαγσγήο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκφηεηα πνπ απνκέλεη απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε 

ζέξκαλζε θνξηίσλ ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Δπίζεο, ζπλαθφινπζε ηερλνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή πξφνδν παξνπζηάδεη θαη ε εθαξκνγή λέσλ αληηξξππαληηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κειεηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη αλά 

θαηξνχο επηβεβαηψλεηαη φιν θαη πην έθδεια ε αλάγθε, αθελφο ζηξέςεο απφ ηηο νδηθέο 

κεηαθηλήζεηο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη αθεηέξνπ ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. 

Οη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη απηέο πνπ αθήλνπλ θαη ην κεγαιχηεξν νηθνινγηθφ απνηχπσκα ζην 

πεξηβάιινλ. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πξνεξρφκελν απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κεηαθηλήζεηο 

αλέξρεηαη ζην 76%
29

 (Eurostat, 2019) , θάλνληαο επηηαθηηθή   ηελ έληαμε θπθινθνξίαο ησλ 

ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ. ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) 

ζεσξείηαη ην θαχζηκν ηνπ κέιινληνο
30

 (European Maritime Safety Agency, 2019) ηθαλφ λα 

κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σέινο, πξνεγκέλα θαχζηκα ελδείθλπηαη λα 

                                                
22

WWF (2019). [online] Availablehere [Accessed 29 Mar. 2019]. 
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αιιά θαη ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο. Οη επελδχζεηο απηέο ζα θαηαζθεπαζηνχλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ επηδνηήζεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα κηα πην πξάζηλε νηθνλνκία. (Θενδσξφπνπινο Ζ. (2018). Πξνπηπρηαθή Δξγαζία “ 

Πεξηβαιινληηθή Βησζηκφηεηα, Κέληξν Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο θαη Αζελατθή Ρηβηέξα”, Αζήλα.) 
24

Green Agenda | Πεξηβάιινλ, Οηθνινγία, Μεζφγεηνο, Δλέξγεηα. (2019). Εγκύκλιορ για ηιρ «ππάζινερ» 

ηαπάηζερ.[online]Available here [Accessed 29 Mar. 2019]. 
25

(Ν. 4495/17) 
26

ΦΔΚ B 756/2018 
27

SNFCC (2019). SNFCC. [online]Available here [Accessed 29 Mar. 2019]. 
28

Tiloshorizon (2019). HOME - TILOS Horizon. [online] Available here [Accessed 29 Mar. 2019]. 
29

EUROSTAT. (2019). Home - Eurostat. [online] Available here [Accessed 29 Mar. 2019]. 
30

European Maritime Safety Agency. (2019). Alternative Fuels - EMSA - European Maritime Safety Agency. 

[online] Available here [Accessed 29 Mar. 2019]. 

https://www.wwf.gr/images/pdfs/2050-WWF-low-carbon-vision-for-Greece-PolitikiSynopsi.pdf
http://greenagenda.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B5/
https://www.snfcc.org/?fbclid=IwAR3aU0Trqv7e_q6-ziINDvWXxgfcMcBNrwDJZgg8dTQXWqEEnItKG6cotbA
https://www.tiloshorizon.eu/?fbclid=IwAR0si3vyPwu48juNQHekWlVHS4-5_oChgza8VVt8qYrSIgKlZCSh5vcEXZE
https://ec.europa.eu/eurostat
http://www.emsa.europa.eu/main/air-pollution/alternative-fuels.html


ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηε βάζε γηα κία αεηθφξα 

ελαέξηα πνιηηηθή. 

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ (ηφρνο 7 γηα θζελή θαη θαζαξή ελέξγεηα ηεο  

Agenda 2030 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ)
31

 (Σζάιηαο, 2017), ηεο  ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ (10 δηο γηα ηερλνινγηθέο κεζφδνπο 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα), απηφ πνπ απνκέλεη είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ. 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε βηψζηκε θαη αζθαιή ρξήζε ηνπο είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ πεξηζζεχεη. Ωο θπξηφηεξεο ΑΠΔ νξίδνληαη νη εμήο: Πξψηνλ, 

ε ειηαθή ελέξγεηα, πνπ παξάγεη ειεθηξηζκφ θαη ζέξκαλζε. Ο πην εχθνινο ηξφπνο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ήιηνπ είλαη ηα θσηνβνιηατθά. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο ηαρχηεξα 

εμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο ζήκεξα
32

 (Γεσξγφπνπινο, Νηθνιάνπ, Γεκεηξίνπ, Γαβξηιάθε, 

Μπηιηψλε, 2013). Γεχηεξνλ, ε αηνιηθή ελέξγεηα, πνπ κεηαηξέπεηαη κέζσ αλεκφκπισλ θαη 

αλεκνγελλεηξηψλ ζε ειεθηξηζκφ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην παγθφζκην ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα(Γεσξγφπνπινο, Νηθνιάνπ, Γεκεηξίνπ, Γαβξηιάθε, Μπηιηψλε, 2013). Σξίηνλ, ε 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, θαηά ηελ παξαγσγή ηεο νπνίαο αμηνπνηείηαη ε θπζηθή δηαδηθαζία 

ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ χζηεξα απφ ηελ πδαηφπησζε κέζσ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, ηερλεηψλ 

θξαγκάησλ θαη ιηκλψλ απνδίδεη ην 1/5 ηεο παγθφζκηαο ελέξγεηαο
33

 (Γεσξγφπνπινο, 

Νηθνιάνπ, Γεκεηξίνπ, Γαβξηιάθε, Μπηιηψλε, 2013). Σέηαξηνλ, ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ, 

κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή ησλ ζαιάζζησλ θπκάησλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο είλαη δχζθνιε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κηθξά πνζνζηά, ηα νπνία φκσο αξθνχλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ελφο θάξνπ ή κηα 

νηθίαο.
34

(, 2019). Πέκπηνλ, ζηελ παιηξξντθή ελέξγεηα, ην λεξφ ηεο παιίξξνηαο απνζεθεχεηαη 

ζε ηερλεηά θξάγκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξψλεηαη ζε πδξνζηξφβηινπο, πνπ παξάγνπλ 

ειεθηξηζκφ. Έθηνλ, κέζσ ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη ειεθηξηζκφο θαη ζεξκφηεηα, 

αμηνπνηψληαο γεσηξήζεηο έηζη ψζηε ην ζεξκφ λεξφ ή ν αηκφο πνπ βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο 

λα αλεβαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ελαιιαθηηθήο απηήο κνξθήο 

ελέξγεηαο είλαη ε κηθξή έθηαζε πνπ απαηηεί.
35

(Γεσξγφπνπινο, Νηθνιάνπ, Γεκεηξίνπ, 

Γαβξηιάθε, Μπηιηψλε, 2013). Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε ελέξγεηα απφ ηε βηνκάδα, θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ε ζπζζψξεπζε θάζε είδνπο δσληαλψλ θπηηάξσλ κεηαηξέπεηαη ζε 

ρεκηθή ελέξγεηα θαη κεηά απφ ηελ θαχζε ηεο ζε ειεθηξηθή. Ίζσο ε πην νηθνλνκηθή ιχζε 

παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

 

Καηαιήγνληαο, σο ελαιιαθηηθή πνιηηηθή βησζηκφηεηαο αλαθέξεηαη θαη ην ρξεκαηηζηήξην 

ελέξγεηαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. 4512/2018, ζεζπίζηεθε κε ζθνπφ ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνλ ζηελφ θξαηηθφ έιεγρν θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο ππφ φξνπο αγνξάο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηακνξθψζεη ηηκέο πνπ 

ζα αληαλαθινχλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αγνξάο, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ αληαγσληζκνχ θαη 

δηαθάλεηαο.
36
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Σα εξσηήκαηα πνπ εχινγα γελλψληαη ζπκπεξαζκαηηθά είλαη ηα εμήο: Πφζνπο αθφκα 

αλζξψπνπο ρσξάεη ν πιαλήηεο; Δίλαη έηνηκνο ν θφζκνο λα αλαγλσξίζεη ηελ πιεζπζκηαθή 

έθξεμε έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζηε δηαζθάιηζε ελφο πνηνηηθφηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο; Ζ 

βησζηκφηεηα είλαη ην κέζν γηα ηελ εχξεζε ησλ απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ 

είλαη πην επίθαηξα απφ πνηέ. Ο ρξφλνο ηελ αλζξσπφηεηαο ιηγνζηεχεη θαη απηή είλαη ε ζηηγκή 

ηεο κεηαζηξνθήο ζε βησζηκφηεξε εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ, ελεξγεηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, κε βαζηθφ γλψκνλα ηε ζπιινγηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. 

 


