
 
 
 

 
 
 
 



 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας εκπόνησε μια έρευνα με θέμα:             

ΦΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ – ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ 

 «Ένας βασικός στόχος είναι η κατανόηση από τους ανθρώπους και τις κοινότητές τους, της σύνθετης 
φύσης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από την αλληλεπίδρασή 
τους με τις βιολογικές, φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές όψεις τους και η απόκτηση 
γνώσεων, αξιών, στάσεων και πρακτικών ικανοτήτων, ώστε να συμμετέχουν με υπευθυνότητα και 
αποτελεσματικότητα στην πρόβλεψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη διαχείριση 
ενός ποιοτικού περιβάλλοντος. 
Ένας επιπλέον βασικός στόχος είναι η σαφής ανάδειξη της αλληλεξάρτησης του οικονομικού, του 
πολιτικού και του οικολογικού πεδίου στο σύγχρονο κόσμο, όπου οι αποφάσεις και οι δράσεις των 
κοινοτήτων μπορεί να έχουν διεθνή αντίκτυπο.» 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΦΛΙΔΑΣ 1977 
 
Η ταυτότητα κάθε περιοχής εκφράζεται από τον τρόπο δομής και συνεργασίας δομημένου και 
αδόμητου χώρου της καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ο τρόπος δομής επηρεάζεται 
από τις οικονομικές , πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της κάθε περιοχής, όμως και οι 
δραστηριότητες αυτές επηρεάζονται από κλιματικά και γεωφυσικά δεδομένα. Στις ορεινές περιοχές ,η 
καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων και η δραστηριότητα της κτηνοτροφίας αποτελεί κύρια πηγή 
απασχόλησης, η κοινωνική συνοχή και οργάνωση διαμορφώνεται βάσει αυτών των σταθερών. 
Παρόλη τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των φυσικών αγαθών, οι περιοχές αυτές είναι εκτεθειμένες 
σε φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες) με δυσάρεστες επιπτώσεις. Γι αυτό η όσο το 
δυνατόν καλύτερη μέριμνα και οργάνωση καθώς και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μπορούν να 
αποκαταστήσουν το περιβάλλον και να το εμπλουτίσουν με αξιοποιήσιμα στοιχεία.  
 
Τα κριτήρια στην επιλογή του θέματος ήταν η μεγάλη επέκταση των πόλεων και η επίδραση στο 
φυσικό περιβάλλον, η δυνατότητα βιωματικής προσέγγισης σε τεχνικά έργα καθώς και η σύνδεση με 
άλλα γνωστικά αντικείμενα. 
Σκοπός είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος για την 
προστασία του εδάφους, για τον κύκλο του νερού, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα, τη 
βιοποικιλότητα και τη σταθεροποίηση του κλίματος της Γης, την ηχορρύπανση, τις πρώτες ύλες που 
μας προσφέρει, την εκπαίδευση και την αναψυχή. Η αλληλεπίδραση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
–φυσικού περιβάλλοντος όμως γίνεται με εντελώς ιδιαίτερο τρόπο. Στην ιστορία της ανθρωπότητας 
δημιουργήθηκαν ανθρωπογενή συστήματα που λειτούργησαν "συνεργατικά" με το φυσικό 
περιβάλλον και άλλα που ήρθαν σε σύγκρουση με αυτό. 
Είναι πρωταρχικής σημασίας να βρεθούν οικολογικοί τρόποι για ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο αστικό 
περιβάλλον και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων της αστικής οικολογίας. 
 
Σκοπός μας επίσης, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, ήταν να καλλιεργηθεί η δυνατότητα των 
μαθητών να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση μέσα από μια ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε ένα 
πρόγραμμα που το επέλεξαν προαιρετικά. 
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί) του προγράμματος ήταν οι 
μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές για ένα βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον 

 να  αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους τομείς παραγωγής των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις δραστηριότητες αυτές και το πώς 
επιδρούν στο περιβάλλον. 

 να έρθουν σε επαφή με το σημερινό αστικό και περιαστικό περιβάλλον και να κατανοήσουν 
την έννοια της πόλης σε όλη της την πολυπλοκότητα, 
καθώς  τη δομή και τη λειτουργία της  ως οικοσύστήμα. 

  Να ενημερωθούν για τις αρχές δόμησης σε σχέση με την υγεία, την οικονομία και τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, να αντιληφθούν ότι η διεκδίκηση απλώς για καθαρό 
νερό, καθαρό αέρα,  χώρους πρασίνου, διαχωρισμό των σκουπιδιών, είναι πράγματα 
απαραίτητα, αλλά δεν είναι αρκετά 

 να αντιληφθούν ότι βιώσιμες είναι οι πόλεις που συμβάλλουν στην απελευθέρωση και στη 
δημιουργικότητα του ανθρώπου και όχι στον αποκλεισμό και την αποξένωσή του, να 
κατανοήσουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής 



και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου μέσα από τις οποίες εκφράζεται η υπαρξιακή 
ανάγκη του ανθρώπου να εξωτερικεύει τις ιδέες τα συναισθήματα του και να επικοινωνεί. 

 να αντιληφθούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και τους 
δομημένους χώρους, να αποδώσουν ευθύνες ατομικές και συλλογικές, να διαπιστώσουν τις 
δυνατότητες πρόληψης και παρέμβασης για την προστασία τους και να ευαισθητοποιηθούν 
ώστε να αναλάβουν δράσεις.  

 να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση, ταξινόμηση στοιχείων 
στις διάφορες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. 

 να πραγματοποιήσουν βιωματικές δραστηριότητες στο  πεδίο και την αίθουσα με σκοπό την 
ομαδοσυνεργατικότητα και την επικοινωνία μεταξύ τους. 

Η ομάδα μας χωρίστηκε σε υποομάδες, όπου η κάθε μια μελέτησε από μια όψη του θέματος κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεών μας, όπως τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την ίδρυση 
προστατευόμενων περιοχών, τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης, την πόλη ως οικοσύστημα με τις 
εισροές και τις εκροές της και βασικό στόχο της την αειφορία, το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής 
πόλης και την εξέλιξή της τον προηγούμενο αιώνα, την Αθήνα μέσα στο χρόνο καθώς και το πρώτο 
πολεοδομικό σχέδιό της και την εξέλιξή του στο σήμερα, την αστικοποίηση του πληθυσμού, την 
αστική ανάπτυξη και τη σχέση της με το περιβάλλον, το μέλλον της αστικοποίησης και την 
αστικοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, τα κτίρια ως προς το σχεδιασμό τους, τη ρύπανση των 
εσωτερικών χώρων και  την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τη συσχέτιση των δομημένων χώρων με 
τις φυσικές καταστροφές.    
Για να μελετήσουμε το θέμα μας συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε πληροφοριακό και 
φωτογραφικό υλικό, φτιάξαμε αφίσες, ζωγραφίσαμε,  συμπληρώσαμε ερωτηματολόγια και 
επεξεργαστήκαμε στατιστικά τα δεδομένα.  Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές δράσεις. Τέλος 
μελετώντας ένα κείμενο με τίτλο «Τουριστική επένδυση στον τόπο μας» γράψαμε ένα θεατρικό έργο 
και οργανώσαμε μια θεατρική παράσταση. 

 

                                                                                 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ 

Θεοδωράκη Σοφία (Α1), Ηλιάδη Μαριάνθη (Α1), 

 Αγγελοπούλου Μαρκέλλα (Α1), Γεωργακοπούλου Ιωάννα (Α1), 

 Καπετανάκη Ελένη (Α1), Δερμετζή Ανδριάνα (Α3),  

Τσοντάκη Κωνσταντίνα (Α4), Τασσιού Παναγιώτα (Α4), 

 Κασιούρα Φωτεινή (Β1), Γαλάνη Ανδριάνα (Β1),  

Σαμπλίκιν Αναστασία (Β2), Πάτση Ελένη-Άννα (Β2), 

 Παπαδοπούλου Ευφροσύνη (Β2), Θεοδωράκη Αικατερίνη- Γκέρντα (Β2),  

Παναγή Σοφία (Β2), Σκορδά Ανδριάνα (Β2), 

 Νεντιάλκοβα Νικολίνκα (Β2), Νικολοπούλου Μαρία (Β2), 

 Τασσιού Μυρτώ (Β3), Τσερόβι Νικόλ (Β3), Χονδρού κωνσταντίνα-Άννα (Β3). 

 

Κλείνοντας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του σχολείου μας κυρία 

Πατεράκη Ευαγγελία για την αμέριστη βοήθειά της στην υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

προγράμματος, καθώς την κ.Σκλαβενίτη Ιωάννα για την συμμετοχή της στις δραστηριότητές μας . 

                                                                                                        Νικολέττα Πενέση 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κάθε οργανισμός με διάφορες δραστηριότητές του  μεταβάλλει το περιβάλλον του. Ο άνθρωπος δεν 
εξαιρείται από αυτό τον κανόνα.  
Από την εμφάνισή του πάνω στη γη και για μεγάλο χρονικό διάστημα συνυπήρχε με τον υπόλοιπο 
φυσικό κόσμο προσπαθώντας να επιβιώσει. Όταν εξασφάλισε την επιβίωσή του στο φυσικό 
περιβάλλον, η βιωσιμότητα των άλλων ειδών άρχισε να κινδυνεύει. 
Τα πρώτα σημάδια φαίνονται κατά τη Νεολιθική εποχή με την ανάπτυξη της τεχνικής της γεωργίας και 
της κτηνοτροφίας. Στη συνέχεια έχουμε την περίοδο των μεγάλων αυτοκρατοριών (π.χ. Ρωμαϊκή), την 
εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων και την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης.  
Χαρακτηριστικά όλων αυτών των χρονικών περιόδων είναι οι ανακατατάξεις του πληθυσμού, οι 
δημογραφικές εκρήξεις και η συστηματική και μαζική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 
Βάσει της  Αρχής της Αειφορείας, δηλαδή το φυσικό κεφάλαιο (φυσικοί πόροι και βιοποικιλότητα)δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ή να αναλώνεται σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπεται η μεσο-
μακροπρόθεσμη φυσική ανανέωση ή αναπαραγωγή του, αλλά να διαφυλάσσεται στο διηνεκές. Οι 
οικονομικές δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να διακυβεύουν την ποιότητα ζωής των επερχόμενων 
γενιών από απόψεως φυσικού περιβάλλοντος.  
Η Αειφόρος ανάπτυξη περιλαμβάνει τις διαστάσεις, της οικολογικής αειφορίας, της δημοκρατικής 
συμμετοχής, της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της πολιτισμικής χειραφέτησης, της ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών και επιτρέπει η ανθρώπινη αναπτυξιακή δραστηριότητα να συντελείται μέσα 
σ΄ ένα πλήρως προστατευμένο φυσικό περιβάλλον, του οποίου δεν διαταράσσονται οι ρυθμοί 
εξέλιξης. 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
    Στον πρωτογενή τομέα ανήκουν οι παραγωγικές δραστηριότητες που παρέχουν αγαθά σε φυσική 
κατάσταση απευθείας από τη φύση χωρίς να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.  Ο πρωτογενής 
τομέας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 
     Στην εποχή μας οι μονάδες παραγωγής του πρωτογενούς τομέα έχουν διαφοροποιηθεί από 
εκείνες του παρελθόντος. Για παράδειγμα, η αγροτική δραστηριότητα πλέον αποτελεί επιχείρηση και 
όχι τρόπο ζωής όπως παλιά. Η παραγωγή στηρίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και σε 
επιχειρηματικές ικανότητες και γίνεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Η υποστήριξη της τεχνολογίας 
και των επιστημών είναι καθοριστικής σημασίας. Από τη χρήση εξελιγμένων ελκυστήρων 
προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας και τις σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
μέχρι τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας και τις εφαρμογές του Internet στην αγροτική παραγωγή 
γίνεται φανερή η σχέση τεχνολογίας και πρωτογενούς τομέα. 
     Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των 
πρώτων υλών που παρέχει ο πρωτογενής. Επεξεργασία είναι η μετατροπή των πρώτων υλών σε 
προϊόν με μικρές αλλαγές στη μορφή και τη σύστασή τους (παστεριωμένο γάλα). Μεταποίηση είναι η 
μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόν με ριζικές αλλαγές στη μορφή και τη σύστασή τους 
(γιαούρτι, τυρί).    
        Η παραγωγή των προϊόντων του δευτερογενούς τομέα γίνεται: 

 στο σπίτι (οικοτεχνία) με απλά υλικά και μέσα, από τα μέλη της οικογένειας και μικρό όγκο 
παραγωγής 

 στο εργαστήριο (βιοτεχνία) με λίγα μηχανήματα, μικρό αριθμό εργαζόμενων και μικρό όγκο 
παραγωγής 

 στο εργοστάσιο (βιομηχανία) με περισσότερο και πιο εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό, 
περισσότερο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό, εφαρμογή αυτοματισμών και μεγάλο όγκο 
παραγωγής σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

     Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών, όπως το εμπόριο, οι μεταφορές οι 
τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία ο τουρισμός, κ.ά. Είναι το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 
και περιλαμβάνει ενέργειες που φέρνουν τα τελικά προϊόντα στον καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια η 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή έχει αυξήσει ραγδαία τον αριθμό των 
απασχολούμενων στον τομέα αυτό. 
 Είναι γεγονός ότι ο ταχύτατα αυξανόμενος πληθυσμός και η χρήση όλο και πιο δυναμικής 
τεχνολογίας επιδρούν με επιταχυνόμενους ρυθμούς στον πλανήτη μας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
το μέγιστο μέγεθος του ανθρώπινου πληθυσμού που μπορεί να υποστηριχθεί από το δεδομένο 
οικοσύστημα, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να μεταβάλλουν την φέρουσα χωρητικότητα του πλανήτη 
με τη χρήση της τεχνολογίας. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις που καταδεικνύουν την συνεχόμενη 
υπέρβαση των ορίων στήριξης της ζωής σε ολόκληρο τον πλανήτη. 



Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (ανάπτυξη πληθυσμού, κατάχρηση φυσικών 
πόρων, καταστροφή και υποβάθμιση του ενδιαιτήματος της άγριας ζωής, εξαφάνιση φυτών και ζώων, 
διευρυνόμενο χάσμα στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ πλουσίων και φτωχών λαών, ρύπανση) 
αλληλοσυνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται και αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. 
Καθώς ο ανθρώπινος πληθυσμός και η χρήση των φυσικών πόρων αυξάνονται  ταχύτατα 
ελαττώνεται η δυνατότητα της Γης να υποστηρίξει τη ζωή. Κάθε χρόνο δάση, λειμώνες και υγρότοποι 
εξαφανίζονται, έρημοι μεγαλώνουν, επιφανειακό για καλλιέργεια χώμα ξεπλένεται, ποτάμια και λίμνες 
φορτώνονται με ίζημα, υπόγεια νερά υπεραντλούνται, οργανισμοί υδάτινου περιβάλλοντος  
υπεραλιεύονται, θάλασσες, ποτάμια και ατμόσφαιρα γεμίζουν τοξικά απόβλητα, πόλεις και 
καλλιεργούμενες εκτάσεις θα εγκαταλειφθούν από έλλειψη νερού και αλλαγής κλιματικών συνθηκών.  

 

 



Ο σχεδιασμός των μεγάλων έργων που σχετίζονται με τους τομείς αυτούς συχνά έρχεται σε 
σύγκρουση με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής και επηρεάζει 
το φυσικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον. 

Στις περιοχές που αναπτύσσονται δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σωστή διαχείριση των τοπίων και των οικοσυστημάτων καθώς και η προστασία του 
υπαίθριου περιβάλλοντος γενικά. Η αειφορία στη γεωργική παραγωγή πρέπει να περιλαμβάνει τη 
βιολογική γεωργία, τη μείωση της χρήσης  των αγροχημικών, την αειφορική χρήση των εδαφικών και 
υδατικών πόρων κ.ά. Η αειφορία στη δασική διαχείριση πρέπει να περιλαμβάνει τη προστασία της 
βιοποικιλότητας, την ενίσχυση των αυτόχθονων ειδών, την αύξηση των δασικών εκτάσεων κ.ά. Στην 
αλιεία βάσει των αρχών της αειφορίας πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στα αλιευτικά αποθέματα και στα σπάνια απειλούμενα είδη.  

 

Στις περιοχές που αναπτύσσονται δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για την προστασία του περιβάλλοντος η διαδικασία λειτουργίας και παραγωγής των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, καθώς και οι πολιτικές ανάπτυξης αυτών των 
δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία χωροθέτησής τους. 

  



Στον τριτογενή τομέα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων υποδομής για τις μεταφορές πρέπει να 
γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας φιλικά προς αυτό μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού, πρέπει να υιοθετηθούν αειφόρες πρακτικές, που θα 
στηρίξουν την τοπική ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

 

 

Οι προσπάθειες της ανθρωπότητας πρέπει να τείνουν να επιτύχουν αυτό που λέμε «αειφόρος 
ανάπτυξη». Ένα αειφόρο σύστημα επιζεί και λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια 
αειφόρα κοινωνία ρυθμίζει έτσι την οικονομία της και το μέγεθος του πληθυσμού της, ώστε να μην 
υπερβαίνει τις δυνατότητες που έχει ο πλανήτης για να απορροφά τις ζημιές που προκαλούνται στο 
περιβάλλον, να ξαναδημιουργεί τους πόρους του και να υποστηρίζει τη ζωή για χιλιάδες χρόνια. Έτσι 
ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων χωρίς να εξαντλείται το γήινο κεφάλαιο και χωρίς να 
δημιουργείται κίνδυνος για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές του ανθρώπου και των άλλων 
ειδών.  

  



ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Η ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις Η.Π.Α. το 1872 ήταν η πρώτη προσπάθεια για τη 
θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τότε ως σήμερα, έχουν 
κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο χιλιάδες προστατευόμενες περιοχές, ανάλογα με την εξειδίκευση των 
στόχων τους και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, υπάγονται σε διάφορες κατηγορίες προστασίας 
(εθνικά πάρκα, φυσικά πάρκα, μνημεία της φύσης, φυσικά καταφύγια, προστατευόμενα τοπία, κ.λ.π.). 
Η αρχική θεώρηση του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών απέκλειε κάθε ανθρώπινη 
παρέμβαση, γιατί θεωρούνταν χώροι «απόλυτης προστασίας».  
Αργότερα όμως έγινε φανερό ότι η απομόνωση αυτών των περιοχών δεν εξασφάλιζε τη διατήρηση 
του προστατευτέου αντικειμένου και εγκαταλείφθηκε η ιδέα της απόλυτης προστασίας. Έτσι 
ενσωματώθηκαν οι προστατευόμενες περιοχές στον ευρύτερο οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό 
περίγυρο.  
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν την προστασία, πρέπει να διαχειριστούμε τις 
προστατευόμενες περιοχές με τρόπο αειφορικό, ώστε να προστατεύεται η φύση και να συνεχίζονται 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες.  
Στην Ελλάδα, η πρώτη προστατευόμενη περιοχή ήταν ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου το 1938 βάσει 
του Ν.856/37. Στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας, θεσπίστηκαν κατηγορίες προστατευόμενων 
περιοχών, όπως τα «Αισθητικά Δάση», τα «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης», τα «Καταφύγια Άγριας 
Ζωής», οι «Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές», τα «Εκτροφεία Θηραμάτων». Με τη συμπλήρωση 
του νόμου «Περί Αρχαιοτήτων» δόθηκε η δυνατότητα να κηρυχθούν κάποιες περιοχές ως «Τοπία 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». 
Καθοριστικός σταθμός στην εξέλιξη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας ήταν 
ο νόμος 1650/86, στον οποίο περιέχεται ιδιαίτερο κεφάλαιο για την «Προστασία της Φύσης και του 
Τοπίου». Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νόμου αυτού είναι η κατηγοριοποίηση των 
προστατευόμενων περιοχών σε πέντε κατηγορίες (Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, 
Εθνικά πάρκα, Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του 
τοπίου, Περιοχές οικοανάπτυξης), καθώς και ο καθορισμός ειδικής διαδικασίας κήρυξης και 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. 
Στο Εθνικό Δίκαιο ενσωματώθηκαν δυο Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος ,α) η 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της 
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και β) η 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πουλιών, 
που έχει ως σκοπό τη λήψη μέτρων από τα κράτη - μέλη  ώστε να διαφυλαχθούν οι πληθυσμοί των 
άγριων ειδών της ορνιθοπανίδας καθώς και τα ενδιαιτήματά τους.  
 
 
Οι δυο αυτές Ευρωπαϊκές Οδηγίες δημιούργησαν ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης, το Δίκτυο NATURA 2000. 
Για την Ελλάδα όμως, τα παραρτήματα της Οδηγίας με τους τύπους φυσικών οικοτόπων και ειδών 
φυτών και ζώων κοινοτικού ενδιαφέροντος, δεν ανταποκρίνονται στη μεγάλη βιοποικιλότητα της 
χώρας. Σημαντικός αριθμός τύπων οικοτόπων και ακόμη σημαντικότερος αριθμός ενδημικών και 
κινδυνευόντων ειδών φυτών και ζώων, δεν έχουν περιληφθεί στα προαναφερθέντα παραρτήματα.  
 Σήμερα έχουν οριστεί 234 περιοχές NATURA 2000 σε όλη την χώρα, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 
18% της χερσαίας επιφάνειας της Ελλάδας δηλαδή περίπου 2.360.000 εκτάρια, χωρίς να 
περιλαμβάνονται οι αμιγώς θαλάσσιες περιοχές. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0409:EL:HTML


  



 
ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πόλη είναι μία αστική περιοχή με μια σχετική πυκνότητα πληθυσμού, που έχει δημόσια κτήρια και 
υπηρεσίες αντίστοιχα προς τον πληθυσμό της. Μια πόλη αποτελείται συνήθως από τις κατοικημένες, 
βιομηχανικές και επιχειρησιακές περιοχές μαζί με τις διοικητικές λειτουργίες που μπορούν να 
αφορούν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Επίσης ένας οικισμός για να χαρακτηριστεί ως πόλη 
πρέπει να έχει τουλάχιστον 10.000 κατοίκους Oι παραδοσιακοί ορισμοί προσδιορίζουν την πόλη «ως 
μια μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στην οποία οι κάτοικοι έχουν διαφορετικές επαγγελματικές 
δραστηριότητες τις περισσότερες δε από αυτές στον τριτογενή τομέα» ή «ως κάθε μεγάλη και σχετικά 
πυκνή συγκέντρωση του πληθυσμού όπου οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με μη αγροτικά 
επαγγέλματα».  
Η πόλη είναι ένα πολύπλοκο ανθρώπινο περιβάλλον και δεν υπάρχει ένας απλός ορισμός της λέξεως 
«πόλη» που να μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτόν οι επιστήμονες. Πόλη είναι τα κτίρια, οι δρόμοι, 
οι μεταφορές, οι επικοινωνίες. Για έναν οικονομολόγο πόλη είναι « ένα μέρος όπου οι κάτοικοι 
ικανοποιούν ένα οικονομικά σημαντικό μέρος των καθημερινών τους αναγκών». Ο κοινωνιολόγος 
εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κατοίκων της πόλεως, ενώ ο πολιτικός επιστήμονας θεωρεί 
την πόλη ως μια νομικά και πολιτικά καθορισμένη οντότητα με σαφή όρια και δικαιοδοσία. Η πόλη 
είναι σύνθετη, όσο ένας ζωντανός οργανισμός. Σαν ανοικτό σύστημα, εξαρτάται ουσιαστικά από τη 
ροή ενέργειας από το εξωτερικό της φυσικό περιβάλλον λόγω μη ικανού αριθμού παραγωγών.  
Ταυτόχρονα ο γενικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να διέπεται από οικολογικές αρχές 
που θα συμβάλουν σε βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον όπως: επαρκή δίκτυα υποδομών, χαμηλή 
πυκνότητα δόμησης. δίκτυο δρόμων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, προβάδισμα στα συλλογικά 
μέσα μεταφοράς. πολεοδομικός ιστός που ευνοεί την κοινωνική συνοχή, δημιουργία χώρων 
πρασίνου. 
 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΗΣ 
Οι πρώτοι οικισμοί ιδρύθηκαν και διαμορφώθηκαν για να καλύψουν πρωταρχικές ανάγκες επιβίωσης, 
ασφάλειας, άνεσης, οργάνωσης δημιουργώντας αξίες κοινωνικής συνοχής και την απαρχή του 
πολιτισμού. 

  
 



 
Νεολιθικός οικισμός στην Ανατολία 
 
Σταδιακά οι λειτουργίες αυξήθηκαν για να ικανοποιήσουν πιο σύνθετες ανάγκες μερικές από τις 
οποίες δημιουργήθηκαν από την ύπαρξη της ίδιας της πόλης(ως τόπου συγκέντρωσης κοινωνικών 
ομάδων), όπως η δημόσια διοίκηση, η αστυνόμευση, η πρόνοια. Αντίστοιχα πολλαπλασιάστηκαν οι 
αξίες της πόλης στο κοινωνικό, πολιτιστικό και ατομικό επίπεδο.. Οι αρχαίες πόλεις κράτη αν και 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την πολιτική διαχείρισης που ακολουθούν, 
παρουσιάζουν σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά που θεμελιώνονται κυρίως στην ύπαρξη: 
• Πλήρους αυτονομίας. 
• Διοικητικού και θρησκευτικού κέντρου, 
• Περιφέρειας που μπορεί να ποικίλλει από καλλιεργούμενες εκτάσεις έως δευτερεύουσες πόλεις 

που εξυπηρετούν τα εμπορικά- οικονομικά συμφέροντα της πόλης κράτους. 
• Καλλιεργητικών εκτάσεων σημαντικών για την επιβίωση της πόλης. 
Βάσει των παραπάνω η πόλη κράτος είναι μια ανεξάρτητη διοικητικά πόλη που ασκεί εξουσία σε 
ποικίλης έκτασης περιοχές ή δευτερεύουσες πόλεις υπηρετώντας ταυτόχρονα ως κέντρο και 
καθοδηγητής της πολιτικής, οικονομικής, πολιτισμικής ζωής. Ο όρος διατυπώθηκε στην Αγγλία κατά 
τον 19ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα για τις πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδας, 
της Φοινίκης και της αρχαίας Ιταλίας, καθώς επίσης και για πόλεις της μεσαιωνικής Ιταλίας. 
Από την αρχαιότητα η πόλη ενσωμάτωνε παραγωγικές λειτουργίες του δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα.  
 

 
 
Μακέτα του Ανακτόρου της Κνωσσού σύμφωνα με τα σχέδια και τους υπολογισμούς του ανασκαφέα 
της Σερ Άρθουρ Έβανς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82


 
Από την Αναγέννηση μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση ο ρόλος των πόλεων ήταν πολλαπλός και 
ανάλογα με τη θέση και την έκταση που είχαν. Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη υπήρχαν μικρές 
πόλεις που λειτουργούσαν κυρίως ως εμπορικά κέντρα και η απόσταση στην οποία χτίζονταν 
καθοριζόταν από τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν οι έμποροι για να πουλήσουν τα προϊόντα.  

 LE MONT SAINT MICHEL  - ΓΑΛΛΙΑ 
 

 
ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ – ΙΤΑΛΙΑ 
 
 
 



 
ΡΟΔΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ 
 

 
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΡΟΑΤΙΑ 
 



 
ΠΡΑΓΑ -ΤΣΕΧΙΑ 
 
Μια άλλη μορφή πόλεων ήταν η πόλη – πρωτεύουσα του κράτους. Οι πόλεις είχαν διαφορετικό 
μέγεθος. Έτσι υπήρχαν μεγαλουπόλεις αλλά και μικρές πόλεις. Όταν οι κυβερνήσεις απέκτησαν 
μόνιμη έδρα δημιουργήθηκε η ανάγκη για κάποιο διοικητικό κέντρο. Εκεί θα βρισκόταν η έδρα του 
βασιλιά και θα συγκεντρώνονταν όλοι οι υπάλληλοι του κράτους. Έτσι όμως συγκεντρωνόταν πολύς 
πληθυσμός κι επειδή δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές για την παροχή τροφίμων, καυσίμων και 
ύδατος πολλοί κάτοικοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες με αποτέλεσμα την κακή τους διαβίωση  
Οι πόλεις του 19ου αι. είναι παρόμοιες μ’ αυτές του 16ου. Ο πληθυσμός τους αυξάνεται ενώ ο ρόλος 
τους επεκτείνεται. Αποτελούν τον τόπο συγκέντρωσης αγροτικών πληθυσμών. Άνθρωποι που δεν 
είχαν καμιά ελπίδα να αποκτήσουν δικό τους κτήμα και δεν είχαν άλλη διέξοδο. Η προβιομηχανική 
πόλη αποτελούσε τον τόπο των συναλλαγών και το βιοτεχνικό κέντρο. Ήταν στο επίκεντρο κάποιων 
χώρων ενώ γύρω της υπήρχε ο κύκλος τροφοδοσίας, χρηστών, νομίσματος, ο κύκλος που έρχονταν 
οι τεχνίτες και οι νέοι αστοί.  
 

 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ 
 



  
ΠΑΡΙΣΙ – ΓΑΛΛΙΑ                                                            ΤΟΚΙΟ - ΙΑΠΩΝΙΑ 
 
Στη σύγχρονη πόλη όμως, ο μεγάλος αριθμός των κατοίκων που αποτελούν ταυτόχρονα το 
παραγωγικό δυναμικό και απόθεμα καταναλωτών προσέλκυσε μεγάλης έκτασης βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις αλλά και πολλές άλλες παραγωγικές δραστηριότητες που δεν ήταν εύκολο πια να 
ενταχθούν αρμονικά στην πόλη είχαν όμως τη δύναμη να επιβάλλουν  
την παρουσία τους δημιουργώντας ζητήματα χώρου, ανάγκη επεκτάσεων και εξυπηρετήσεων, με 
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Καθ όλη τη διάρκεια του 20

ου 
αιώνα η υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές 

και η προβολή του αστικού τρόπου ζωής οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων προς τα αστικά 
κέντρα. Στην Ευρώπη το 80% του συνολικού πληθυσμού ζει σε πόλεις.  
 

  
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΜΕΡΙΚΗ 

 
 
 
 



Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Η πόλη είναι ένα από τα πιο  σηµαντικά ανθρώπινα επιτεύγµατα που έχει µελετηθεί από πολλές 
σκοπιές. Επειδή όµως αποτελεί ένα δυναµικό φαινόµενο µε δική του οντότητα που εξελίσσεται µέσα 
στο χρόνο προκύπτουν νέες προσεγγίσεις στην προσπάθεια να απαντηθούν σύγχρονα ερωτήµατα 
και να επιλυθούν πρωτόγνωρα προβλήµατα.   
Αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι έµβιο ον, η πόλη µπορεί να θεωρηθεί ο οικότοπος (habitat) του 
ανθρώπου, στον οποίο συµµετέχουν  και άλλα έµβια όντα (χλωρίδα και πανίδα). ∆εν πρόκειται 
βέβαια για φυσικό οικότοπο παρόλο που καταλαµβάνει φυσικό χώρο, µια και οι ανθρώπινες 
παρεµβάσεις τον διαµορφώνουν τεχνητά για να ικανοποιήσει καλύτερα τις εκάστοτε ανάγκες.  
Για τη λειτουργία του οικοσυστήµατος απαιτούνται ροές (εισροές όπως : ενέργεια, νερό, αγαθά, 
κεφάλαιο, άνθρωποι κλπ. και εκροές όπως: απορρίµµατα, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.). Μοιάζει με 
έναν τεράστιο οργανισμό που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το χώρο γύρω του.  
Η θεώρηση της πόλης ως οικοσυστήµατος βοηθά στη διερεύνηση της εφαρµογής των αρχών της 
αειφορίας στον αστικό χώρο, αφού συνδέει την πόλη µε το φυσικό της πλαίσιο. 
 
  
  
  
  
  

  



Εισροές 
 
Τροφές: Η πόλη εξαρτάται απόλυτα από τις γύρω από αυτήν αγροτικές περιοχές, καθώς εισάγει τα 
τρόφιμά της από αυτές. 
Ύδρευση: Οι κάτοικοι της πόλης έχουν ανάγκη από νερό. Αυτό έρχεται στην πόλη από ταμιευτήρες 
νερού (π.χ. τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα) 
Καύσιμα - ενέργεια: Απαραίτητα για τη θέρμανση, την κίνηση των αυτοκινήτων, την ηλεκτροδότηση. 
Πρώτες ύλες: Πρόκειται για ύλες, όπως το ξύλο, τα μέταλλα, το μάρμαρο, το μαλλί, το δέρμα, 
απαραίτητες στη βιοτεχνία για την παραγωγή προϊόντων. 
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα: Κοντά στην πόλη υπάρχουν συνήθως βιομηχανικές 
μονάδες που τροφοδοτούν με τα προϊόντα  τους  κατοίκους της και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν τα 
δίκτυά της (π.χ. οδικό δίκτυο) για την προώθηση αυτών των προϊόντων. 
 

 

Εκροές 

Απόβλητα: Πρόκειται για τα στερεά απόβλητα της πόλης, που μεταφέρονται στις χωματερές, τα υγρά 
απόβλητα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που παρασύρονται από τους ανέμους. 
Πολιτισμός: Η πόλη δημιουργεί πολιτισμό (θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις κτλ.) και 
τον προωθεί στις γύρω περιοχές. 
Υπηρεσίες: Οι πόλεις διαθέτουν σχολεία, πανεπιστήμια, γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα που 
εξυπηρετούν τις γύρω περιοχές. 
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα: Οι παραγωγικές μονάδες της πόλης παράγουν προϊόντα 
που τα διαθέτουν σε κοντινές και μακρινές περιοχές (π.χ. από το δέρμα φτιάχνουν παπούτσια ή 
ρούχα). 
 

Βασικός στόχος, η αειφορία  
Βασική αρχή αειφορικής λειτουργίας των οικοσυστημάτων είναι η εξισορρόπηση εισροών και εκροών. 
Έτσι και  η πόλη ως ανθρώπινο οικοσύστημα θα πρέπει να βελτιώσει τη σημερινή της σχέση με τον 
περιβάλλοντα χώρο ισορροπώντας τις εισροές και τις εκροές.  
Τα μέτρα που πρέπει να πάρει η πόλη είναι:  
Ο περιορισμός των εισροών, δηλαδή η κατανάλωση των πόρων.  
Πρέπει να μηδενιστεί η κατανάλωση περιαστικού πρασίνου για επέκταση  της πόλης, να γίνει 
αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, να υπάρχει μελέτη για εγκατάσταση  νέου πληθυσμού και να 
γίνεται καλύτερη οργάνωση του χώρου.  
Είναι αναγκαίο να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας με προγράμματα εξοικονόμησης και χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών, να προωθηθούν κατασκευές βιοκλιματικών κτιρίων και να περιοριστούν οι  
μετακινήσεις.  



Πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα ύδρευσης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της πόλης με 
εξοικονόμηση στη χρήση του νερού, να  ελαχιστοποιηθούν οι  απώλειες στο σύστημα ύδρευσης και 
να λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός υγρών αποβλήτων.  
Στον τομέα των εκροών θα πρέπει να επιτευχθεί:  
Η πιο ποιοτική οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε 
τοπικό επίπεδο(πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κά.)  
Η ανάπτυξη των  υποδομών και των υπηρεσιών στην περιφέρεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
μετακίνηση του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα  
Ο δραστικός περιορισμός της ρύπανσης στην πηγή, τον καθαρισμό και την ανακύκλωση των 
αποβλήτων, την αποφυγή της εξαγωγής τοξικών και ραδιενεργών ουσιών.  
Με αυτόν τον τρόπο η πόλη θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε ένα κυκλικό οικοσύστημα που εισάγει 
περιορισμένους πόρους και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές εκροές.  
Ειδικά ένας αειφόρος πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του:  
• τη διατήρηση των πόρων που δεν μπορούν να ανανεωθούν 
• την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  
• τη μείωση της ρύπανσης  
• τη μείωση της παραγωγής της ποσότητας των απορριμμάτων και την ανακύκλωση τους  
• τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο  
• την καλλιέργεια της γης ως οικονομικού πόρου (Χάρτα των Αθηνών 1998)  
 
«Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί ξεκινάνε από τις πόλεις», έγραφε στις αρχές του περασμένου αιώνα ο 
Όσβαλντ Σπένγκλερ. «Ο άνθρωπος της ιστορίας είναι κατασκευαστής πόλεων». Σήμερα ο άνθρωπος 
παραμένει κατασκευαστής πόλεων και, σε συντριπτικό ποσοστό, κάτοικός τους· ωστόσο, ο τρόπος με 
τον οποίο κτίζει και διαχειρίζεται το σταθερό του ενδιαίτημα τις τελευταίες δεκαετίες προκαλεί μάλλον 
ανησυχία, παρά αισιοδοξία για το μέλλον. 
Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ως το 2025 το ποσοστό των κατοίκων των πόλεων θα έχει ξεπεράσει 
το 60% σ’ όλο τον κόσμο, αλλά στις ανεπτυγμένες χώρες θα πλησιάζει το 85%. Κατά τρόπο ευθέως 
ανάλογο προς την αύξηση του πληθυσμού, αυξάνεται και η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι 
οικισμοί. Το κτισμένο έδαφος επεκτείνεται διαρκώς, με ρυθμό περίπου 3% τον χρόνο. Οι μεγάλες 
πόλεις, με πληθυσμό άνω του 1 εκατομμυρίου κατοίκων (ήδη πάνω από 300 στον πλανήτη) 
πολλαπλασιάζονται. Και όσο οι πόλεις διογκώνονται, τόσο οι απαιτήσεις τους σε φυσικούς πόρους, 
τεχνικές υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγαλώνουν. Για να ζήσουν και να λειτουργήσουν, 
χρειάζονται τροφή και νερό για τους κατοίκους τους, ενέργεια και περισσότερο νερό για τις 
παραγωγικές και αστικές λειτουργίες και πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές και κατασκευαστικές 
δραστηριότητες. Κάποτε, αυτές οι «εισροές» νερού, τροφής και ενέργειας, μπορούσαν να βρεθούν 
μέσα στην πόλη ή στον άμεσο περίγυρό της. Τώρα έρχονται από πολύ μεγάλες αποστάσεις, ακόμη 
και από την άλλη άκρη του πλανήτη. 
Καθώς, όμως, οι πόλεις «ζουν και λειτουργούν», εξάγουν στον ευρύτερο χώρο ένα τρομακτικό όγκο 
αέριων, στερεών και υγρών αποβλήτων. Οι «εκροές» αυτές δεν επιστρέφουν στην πόλη ως εισροές, 
όπως συμβαίνει με τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα, στο νερό και 
στο έδαφος, όπου κατά κάποιο τρόπο «αποθηκεύονται», επηρεάζοντας το περιβάλλον τεράστιων 
εκτάσεων, οι οποίες και αποτελούν ό, τι ονομάστηκε «οικολογικό ίχνος» (ή αποτύπωμά) τους. Έχει 
υπολογιστεί ότι η έκταση του «ίχνους» του Λονδίνου είναι 125 φορές μεγαλύτερη από την πραγματική 
επιφάνειά του. 
 
Το μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής πόλης  
H σημερινή ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία που απορρέει από την εκμετάλλευση της γης έχει ανατρέψει 
την παραδοσιακή ισορροπία της πόλης και του ευρύτερού της χώρου. Η ισορροπία αυτή βασιζόταν 
στις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο και έτσι υπήρχε και ισορροπία σε επίπεδο 
πληθυσμιακό, οικονομικό και πολιτικό. Η ισορροπία αυτή δεν ήταν πάντα σταθερή. Κλονιζόταν κατά 
καιρούς από πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα (πολέμους, εισβολές, μετακινήσεις πληθυσμών.  
Με την πάροδο των ετών η πόλη επεκτείνεται και αναπτύσσεται σε όλο τον περιαστικό χώρο, 
αστικοποιώντας παραγωγικές αγροτικές εκτάσεις, περιαστικά δάση και δασικές περιοχές, ακτές και 
πολύτιμους βιότοπους. Από την άλλη πλευρά οι άσκημες συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις (πυκνή 
δόμηση, κυκλοφοριακό, ατμοσφαιρική ρύπανση, άγχος) εντείνουν την ανάγκη δεύτερης κατοικίας που 
σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις αστικοποίησης περιοχών 
εξαιρετικού φυσικού κάλους. Λόγω της αύξησης της κινητικότητας των κατοίκων, εφ όσον πλέον οι 
περισσότεροι διαθέτουν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, η επέκταση των πόλεων και των λειτουργιών 
της εξαπλώνεται σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.  



Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στον τομέα της ενέργειας, εφ όσον οι πόλεις αποτελούν ένα 
εξαιρετικά ενεργειοβόρο χώρο.  
Η εξέλιξη της Ελληνικής πόλης τον προηγούμενο αιώνα:  
1900-1920: Ολοκληρώνεται ο εθνικός χώρος  
1922: Μικρασιατική καταστροφή. Οι πρόσφυγες εγκαθίστανται κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
καθώς και σε άλλα ελληνικά αστικά κέντρα, έχουμε νέες τεχνολογίες στο  εμπόριο και στον αγροτικό 
τομέα. Αρχίζει η εμπορευματοποίηση και εκβιομηχάνιση της χώρας στην περίοδο του μεσοπολέμου  
1950-1970: Η Οικονομική ανάπτυξη και η εκβιομηχάνιση γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς, έχουμε 
εισροή ξένων επενδύσεων στα δύο πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), 
αναπτύσσεται το  εμπόριο και η  βιομηχανία, αγοράζονται κατοικίες (αντιπαροχή και αυτοστέγαση), 
αρχίζει η αυθαίρετη δόμηση και επεκτείνονται  τα  εργατικά  προάστια.  
1980-1990: Αρχίζει η οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, η ανεργία, η  υπερχρέωση των 
νοικοκυριών, η παραοικονομία, η αυθαίρετη δόμηση και αποκτάται και δεύτερη κατοικία, η  
αποβιομηχάνιση και η  νεοεκβιομηχάνιση, έχουμε  ανάπτυξη αλλά και διαστρωμάτωση του 
πληθυσμού και ξεκινά το φαινόμενο της  διεθνοποίησης.  
1990 - :Γίνονται βήματα για παγκοσμιοποίηση. Έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού  στην  Αθήνα 
η οποία διεθνοποιείται (πληθυσμιακή σύνθεση, μεγάλα έργα, ολυμπιακοί αγώνες 2004).  
 
 
Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
Τα πρώτα χρόνια 
Η ιστορία της Αθήνας ξεκινά τη Νεολιθική εποχή ως ένας οικισμός στο λόφο-φρούριο της 
Ακρόπολης στα μισά περίπου μεταξύ της 4ης και της 3ης χιλιετίας π.χ. Η Ακρόπολη διέθετε φυσική 
αμυντική θέση και ο οικισμός από εκεί εξουσίαζε τις γύρω πεδιάδες. Ο οικισμός ήταν περίπου 20 
χιλιόμετρα μακριά από τον Σαρωνικό κόλπο, στο κέντρο της λεκανοπεδίου, που περιβαλλόταν από 
ποταμούς. Στα ανατολικά βρισκόταν το βουνό του Υμηττού, ενώ στα βόρεια το όρος Πεντελικό (η 
σημερινή Πεντέλη). Ο ποταμός Κηφισός, διέσχιζε από τα αρχαία χρόνια την πόλη. 
Η αρχαία Αθήνα κάλυπτε μια πολύ μικρή περιοχή σε σχέση με τη σύγχρονη Αθήνα ενώ τα τείχη της 
προστάτευαν μια έκταση περίπου 2 τετραγωνικά χιλιομέτρων, με την Ακρόπολη να βρίσκεται λίγο 
νοτιότερα από το κέντρο της πόλης. Η Αρχαία Αγορά, που αποτελούσε το εμπορικό και κοινωνικό 
κέντρο της πόλης, βρισκόταν περίπου 400μ βόρεια της Ακρόπολης, εκεί που βρίσκεται σήμερα το 
Μοναστηράκι. Ο λόφος της Πνύκας, όπου συνεδρίαζε η συνέλευση της αθηναϊκής δημοκρατίας 
μερικούς αιώνες αργότερα, βρισκόταν στο δυτικό άκρο της πόλης. 

 

   

 

 



Πρώιμη Εποχή 
Η Ακρόπολη της Αθήνας κατοικήθηκε από τη Νεολιθική εποχή. Μέχρι το 1400 π.Χ. η Αθήνα είχε γίνει 
ένα ισχυρό κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Σε αντίθεση με άλλες μυκηναϊκές πόλεις, όπως οι 
Μυκήνες και η Πύλος, η Αθήνα δεν κατακτήθηκε από τους Δωριείς εισβολείς που κατέβηκαν στην 
Ελλάδα το 1200 π.Χ., και οι Αθηναίοι πάντα υποστήριζαν ότι ήταν αγνοί Ίωνες, χωρίς κανένα δωρικό 
στοιχείο. Ωστόσο, η Αθήνα έχασε ένα μεγάλο μέρος της δύναμής της και συρρικνώθηκε σε ένα μικρό 
οικισμό γύρω από την Ακρόπολη.  
Τον 8ο π.Χ. αιώνα η Αθήνα αρχίζει αναπτύσσεται εκ νέου, λόγω της κεντρικής θέσης στον ελλαδικό 
χώρο, της ασφαλούς θέσης που τις εξασφάλιζαν τα τείχη της Ακρόπολης και της πρόσβασης στη 
θάλασσα, που της έδωσε ένα φυσικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της, της Θήβας και της 
Σπάρτης. Έτσι γίνεται μια κυρίαρχη στην Ελλάδα πόλη-κράτος. Την περίοδο αυτή η Αθήνα 
κατόρθωσε να συμμαχήσει με πολλές άλλες ελληνικές πόλεις-κράτη δημιουργώντας μια μεγάλη 
συμμαχία, της οποίας είχε και την αρχηγία. Με το τρόπο αυτό κατάφερε να προσελκύσει πολίτες από 
άλλες περιοχές που έρχονταν να κατοικήσουν στην πόλη δημιουργώντας έτσι τη μεγαλύτερη και 
πλουσιότερη πόλη-κράτος στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι κάτοικοι αυτοί που ασχολούνταν κυρίως με τη 
ναυτιλία και το εμπόριο απέκτησαν σιγά σιγά οικονομική άνεση. 

Η περίοδος που ακολούθησε το τέλος των περσικών πολέμων και μέχρι την κατάκτηση της Ελλάδας 

από τους Μακεδόνες σηματοδότησε τη μεγάλη ακμή της Αθήνας και την καθιέρωσε ως μεγάλο 

πνευματικό κέντρο της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, του θεάτρου, της ποίησης και των τεχνών. Η 

πολιτική σάτιρα μάλιστα μέσω του θεάτρου, είχε πολύ μεγάλη επίδραση στην κοινή γνώμη την 

περίοδο εκείνη και έπαιζε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της πόλης. Κατά την περίοδο αυτή 

στην Αθήνα έζησαν μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πολιτισμικής και 

πνευματικής ιστορίας του ελληνικού αλλά και ευρωπαϊκού πολιτισμού: οι θεατρικοί συγγραφείς 

Αισχύλος, Αριστοφάνης, Ευριπίδης και Σοφοκλής, οι φιλόσοφοι  Αριστοτέλης, Πλάτωνας και 

Σωκράτης, οι ιστορικοί Ηρόδοτος, Θουκυδίδης και Ξενοφών, ο ποιητής Σιμωνίδης, ο γλύπτης 

Φειδίας κ.α. Η ηγετική φυσιογνωμία της περιόδου αυτής ήταν ο πολιτικός Περικλής, αρχηγός της 

Αθηναϊκής Συμμαχίας που χρησιμοποίησε τα χρήματα που καταβάλλονταν από τα μέλη από της 

"Συμμαχίας της Δήλου" για την κατασκευή μεγάλων μνημείων της εποχής εκείνης μεταξύ των οποίων 

και ο Παρθενώνας. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο γιός του Φιλίππου Αλέξανδρος ο Μέγας, με τις κατακτήσεις του 

διεύρυνε τα όρια της ελληνικής επιρροής στα βάθη της Ασίας, με αποτέλεσμα να περάσουν σε 

δευτερεύοντα ρόλο οι πόλεις της Ελλάδας. Τα χρόνια αυτά, η Αθήνα παρέμεινε μια πλούσια πόλη με 

λαμπρή πολιτιστική ζωή, αλλά έπαψε να είναι ανεξάρτητη. Τελικά, τον 2ο αιώνα π.Χ., και ύστερα από 

200 χρόνια μακεδονικής κυριαρχίας η Ελλάδα κατακτήθηκε από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.  

 
Η Αθήνα κατά τη Ρωμαϊκή Κυριαρχία 
Κατά την περίοδο 88 - 85 π.Χ., τα περισσότερα κτίρια και οχυρώσεις της Αθήνας, ήταν υπό την 
κατοχή του Ρωμαίου διοικητή Σύλλα , ενώ πολλά κτίρια και μνημεία είχαν μείνει ανέπαφα. Κατά τη 
ρωμαϊκή κατοχή, στην Αθήνα είχε δοθεί ο τίτλος της "ελεύθερης πόλης", λόγω του μεγάλου 
θαυμασμού των Ρωμαίων για τον πολιτισμό της, τα σχολεία και τις σχολές της. Ο Ρωμαίος 
Αυτοκράτορας Ανδριανός , κατασκεύασε πολλά έργα στην Αθήνα όπως βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, 



το υδραγωγείο το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, ναούς και ιερά, γέφυρες ενώ 
χρηματοδότησε την κατασκευή του ναού του Ολυμπίου Διός. 
Η πόλη έπαθε σημαντικές καταστροφές το 267 μ.Χ. με την επέλαση των Ερούλων με αποτέλεσμα 
να καούν πολλά δημόσια κτήρια, να λεηλατηθεί η κάτω πόλη και να καταστραφεί μέρος της Αγοράς 
και της Ακρόπολης. Μετά την επίθεση, ένα μεγάλο μέρος των τειχών της πόλης χτίστηκε βεβιασμένα 
στη βόρεια πλευρά, αφήνοντας εκτός των τειχών ένα μικρό μέρος της Αγοράς. 

 

Η Αθήνα παρέμεινε το κέντρο της εκπαίδευσης και της φιλοσοφίας κατά τη διάρκεια των 500 ετών της 
ρωμαϊκής κυριαρχίας, ενώ πολλοί αυτοκράτορες όπως ο Νέρων και ο Αδριανός προχώρησαν στην 
κατασκευή μεγάλων έργων για την πόλη. Αλλά όταν στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία κυριάρχησε η 
θρησκεία του Χριστιανισμού, η Αθήνα θεωρήθηκε το κέντρο των ειδωλολατρών - παγανιστών, και ο 
αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκλεισε το 529 μ.Χ. όλα τα σχολεία και τη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας. 
Το γεγονός αυτό που οδήγησε σε πολιτιστική και πνευματική παρακμή την λη σηματοδότησε και το 
τέλος της ιστορίας της αρχαίας Αθήνας. 

Η Αθήνα τα Βυζαντινά Χρόνια 
Από το 529 μ.Χ., η Αθήνα περνά κάτω από την εξουσία των Βυζαντινών και αρχίζει να χάνει την 
αίγλη της. Σημαντικά κτήρια όπως ο Παρθενώνας και το Ερέχθειον μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Την 
περίοδο αυτή η Αθήνα μετατράπηκε σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, και πολλά από τα έργα τέχνης της 
μεταφέρθηκαν από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες στην Κωνσταντινούπολη. 

 



Οι ιστορικές μελέτες αναφέρουν ότι η μεσαιωνική πόλη της Αθήνας γνώρισε μια περίοδο ταχείας 
ανάπτυξης, από τον 11ο μέχρι και το τέλος του 12ου αιώνα. Η Αγορά της Αθήνας αρχίζει να χτίζεται 
ξανά και σύντομα η πόλη έγινε ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο ικανό να προσελκύσει τους Ενετούς 
και διάφορους άλλους επιχειρηματίες που σύχναζαν στα λιμάνια του Αιγαίου. Η αύξηση του εμπορίου 
επηρέασε σημαντικά την οικονομική ευημερία της πόλης.  
Οι δύο αυτοί αιώνες ήταν και οι χρυσοί αιώνες της βυζαντινής τέχνης για την Αθήνα. Σχεδόν όλες οι 
σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες γύρω από την Αθήνα χτίστηκαν εκείνη την περίοδο, κάτι που 
αποδεικνύει και την ανάπτυξη της πόλης. Όμως, η ευημερία της πόλης κράτησε μέχρι το 1204 μ.Χ. 
όπου κατά την 4η σταυροφορία η Αθήνα κατακτήθηκε από τους Ενετούς. Η πόλη έμεινε κάτω από 
ξένη κατοχή μέχρι και το 19ο αιώνα με την απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή. 
 
Η Αθήνα κατά την Τουρκοκρατία 
Το 1458 η Αθήνα έπεσε στα χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως και στην 
Κωνσταντινούπολη, η κατοχή των Οθωμανών προκάλεσε αρκετές καταστροφές και λεηλασίες στα 
αρχαία μνημεία της πόλης, ενώ ο Παρθενώνας είχε μετατραπεί σε τζαμί. Τελικά ο σουλτάνος Μεχμέτ 
ο 2ος έβγαλε φιρμάνι βάσει του οποίου θα τιμωρούνταν με την ποινή του θανάτου όσοι έκαναν 
καταστροφές στα μνημεία της πόλης. 
Παρά τις προσπάθειες των οθωμανικών αρχών να μετατρέψουν την Αθήνα σε μια επαρχιακή 
πρωτεύουσα, ο πληθυσμός της πόλης μειωνόταν συνεχώς και τον 17ο αιώνα είχε μετατραπεί σε ένα 
απλό χωριό. Τον αιώνα αυτό προκλήθηκαν και μεγάλες καταστροφές στην πόλη. Οι Τούρκοι 
χρησιμοποίησαν τον Παρθενώνα και τα Προπύλαια της Ακρόπολης ως πυριτιδαποθήκη. Έτσι, το 
1640 μ.Χ. μια μεγάλη έκρηξη πυρομαχικών, κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των Προπυλαίων. 
Το 1687 η Αθήνα δέχτηκε πολιορκία από τους Ενετούς, και οι Τούρκοι διέλυσαν το ναό της Αθηνάς-
Νίκης για να οχυρώσουν καλύτερα την Ακρόπολη. Οι κανονιοβολισμοί που δέχτηκε η Ακρόπολη 
προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στον Παρθενώνα, με αποτέλεσμα να έχει την εμφάνιση που 
βλέπουμε έως σήμερα. Η πολιορκία της Ακρόπολης συνεχιζόταν για έξι μήνες, και μαζί με αυτή και η 
λεηλασία του Παρθενώνα. Ένα από τα δυτικά αετώματα του Παρθενώνα θα απομακρυνθεί 
προκαλώντας ακόμα περισσότερες ζημιές στη δομή. Το επόμενο έτος οι τουρκικές δυνάμεις 
πυρπόλησαν την πόλη. Αρχαία μνημεία καταστράφηκαν για να χρησιμοποιηθεί το υλικό τους για τη 
δημιουργία νέου τείχους με το οποίο οι Τούρκοι οχύρωσαν την πόλη το 1778 . 

 

Μεταξύ του 1801 και 1805 μ.Χ. ο Λόρδος Έλγιν, ένας Βρετανός κάτοικος της Αθήνας αφαίρεσε ένα 
μεγάλο αριθμό μαρμάρων και γλυπτών από τον Παρθενώνα μεταξύ των οποίων μία από τις έξι 
Καρυάτιδες, την επιγραφή των Παναθηναίων κ.α. Συνολικά, πενήντα γλυπτά αφαιρέθηκαν από τον 
Παρθενώνα και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία, ενώ τρία εκ των οποίων αγοράστηκαν από τη Γαλλία. 
Το 1822 μ.χ. οι Έλληνες κυρίευσαν την πόλη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 21, 
η οποία όμως έπεσε ξανά στα χέρια των Οθωμανών το 1826. Και πάλι τα αρχαία μνημεία υπέστησαν 
μεγάλες ζημιές. Οι οθωμανικές δυνάμεις παρέμειναν στην πόλη μέχρι το 1833 μ.Χ., όπου 



αποσύρθηκαν και η Αθήνα επελέγη ως η πρωτεύουσα του νεοσύστατου βασιλείου της Ελλάδας. Την 
εποχή εκείνη η πόλη ήταν σχεδόν ακατοίκητη, και αποτελείται από έναν μικρό οικισμό στους 
πρόποδες της Ακρόπολης, την Πλάκα. 
 
Η σύγχρονη Αθήνα 
Το 1832, βασιλιάς της Ελλάδας ανακηρύσσεται ο πρίγκιπας της Βαυαρίας Όθων. Ο Όθωνας, 
υιοθέτησε την ελληνική ονομασία του ονόματός του και την ελληνική ενδυμασία, μεταφέρει την 
πρωτεύουσα της Ελλάδας από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Το πρώτο σημαντικό έργο που εκτέλεσε ως 
βασιλιάς ήταν να κάνει λεπτομερή αρχαιολογική έρευνα και τοπογραφικό χάρτη της Αθήνας. Την 
εποχή εκείνη η Αθήνα είχε πληθυσμό που έφτανε τους 5.000 κατοίκους.  
Η Αθήνα επελέγη ως πρωτεύουσα της Ελλάδας για ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους, μιας και 
δεν ήταν μεγάλη πόλη. Υπήρχαν μόνο μερικά σημαντικά κτίρια από την περίοδο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και του 18ου αιώνα. Μόλις η πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε εκεί, ξεκίνησε η σχεδίαση 
μιας σύγχρονης πόλης, με την ανέγερση νέων δημόσιων κτηρίων. Η μεγαλύτερη κληρονομία της 
περιόδου αυτής, είναι η δημιουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837), το Παλαιό Βασιλικό 
Παλάτι (σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο Κτίριο) (1843), ο Εθνικός Κήπος (1840), η Βιβλιοθήκη 
(1842), η Ακαδημία (1885), το Ζάππειο Μέγαρο (1878), το Κτίριο της Παλαιάς Βουλής (1858), το 
Νέο Βασιλικό Παλάτι (τώρα το Προεδρικό Μέγαρο) (1897) και το Δημαρχείο Αθηνών (1874). Το 
1921 μ.Χ. η Αθήνα θα βιώσει μία μεγάλη πληθυσμιακή έκρηξη καθώς θα φιλοξενήσει τους 
πρόσφυγες από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας με τους Τούρκους. Νέες γειτονιές όπως η Νέα 
Σμύρνη, η Νέα Ιωνία κ.λπ. θα δημιουργηθούν για να υποδεχτούν τους νέους κατοίκους της πόλης. 
Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αθήνα καταλήφθηκε από τους Γερμανούς, και τα τελευταία 
χρόνια του πολέμου έζησε μια περίοδο τρομερής πείνας και λοιμών. Το 1944 υπήρξε το πεδίο μαχών 
μεταξύ των ελληνικών κομμουνιστικών δυνάμεων που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση κατά των 
Γερμανών και των βασιλοφρόνων που υποστηρίζονταν από τους Βρετανούς. 

 

Μετά τον πόλεμο η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι και να αυξάνεται ο πληθυσμός της καθώς 
οι Έλληνες μετανάστευσαν από τα χωριά και τα νησιά στην πρωτεύουσα για να βρουν δουλειά. Η 
είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 έφερε πλημμύρα νέων επενδύσεων για την 
πόλη, αλλά και σημαντική αύξηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η Αθήνα 
απέκτησε σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το 
τελευταίο μάλιστα αποτελούσε μια νέα, σοβαρή απειλή για τα αρχαία μνημεία της Αθήνας. Τα μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα ήταν ο κύριος λόγος που η Αθήνα απέτυχε να εξασφαλίσει την 
διεκδίκηση της εκατονταετηρίδας των νέων Ολυμπιακών Αγώνων του 1996.  



Μετά από αυτό, η πόλη της Αθήνας και η Ελληνική κυβέρνηση, με τη βοήθεια των κεφαλαίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέπτυξε ένα σχέδιο δημιουργίας μεγάλων έργων υποδομής στα πλαίσια του 
οποίου κατασκευάστηκε το νέο διεθνές αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" και το νέο Μετρό. Η πόλη 
επίσης εφάρμοσε πολιτικές περιορισμού της χρήσης των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και η 
κυβέρνηση εφάρμοσε νομοθεσία κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με σκοπό να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών 
αυτών, η Αθήνα διεκδίκησε ξανά και κέρδισε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
Παρά τον σκεπτικισμό από πολλούς παρατηρητές, οι ολυμπιακοί αγώνες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία 
και αύξησαν το διεθνές κύρος της πόλης.  
Το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας – η εξέλιξη στο σήμερα 
Συχνά αναφερόμαστε στην κακή πολεοδομική ανάπτυξη της Αθήνας, στους στενούς δρόμους, τα 
συνεχή μποτιλιαρίσματα, τις καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και εν γένει στις κακές συνθήκες που 
καθημερινά αντιμετωπίζει ο Αθηναίος. Αν θελήσουμε να δούμε την εξέλιξη της Αθήνας, θα πρέπει να 
ανατρέξουμε στο πρώτο πολεοδομικό σχέδιο που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και 
Σάουμπερτ το 1832, προτού ακόμη αυτή ανακηρυχθεί πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους το 1834. 
Μελετώντας το τοπογραφικό σχέδιο των δύο αρχιτεκτόνων διαπιστώνουμε ότι διέθετε όλα αυτά που 
αργότερα στερήθηκε η Αθήνα, δηλαδή οδούς μεγάλου πλάτους, κήπους, πλατείες και χώρους για τα 
δημόσια κτίρια. Σημείο αναφοράς ήταν τα τέσσερα βουλεβάρτα γύρω από το κέντρο, που έδιναν 
σημαντική ανάσα και διέξοδο στη μελλοντική ανάπτυξή της. Κύριες γραμμές του σχεδίου, η Σταδίου 
και η Πειραιώς εκεί που είναι και σήμερα, με τη διαφορά ότι η Σταδίου έφθανε μέχρι το Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Στη δε συνάντηση των δύο δρόμων τοποθετούνταν τα ανάκτορα. Τρίτος βασικός δρόμος η 
Ερμού, δημιουργώντας με τους δύο προηγούμενους ένα ισοσκελές τρίγωνο και με έκταση που 2.200 
στρέμματα. Η εφαρμογή του σχεδίου θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδιοκτησιών και το 
ξεσπίτωμα πολλών οικογενειών, κάτι που δεν άρεσε στους Αθηναίους, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν κατά 
των δύο αρχιτεκτόνων, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στην πόλη. Έτσι, αναγκάστηκε ο 
αντιβασιλεύς Μάουρερ να επισκεφθεί την Αθήνα από το Ναύπλιο και να ακούσει τις τερατολογίες που 
διαδίδονταν. 
Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι δρόμοι θα είχαν πλάτος 140 πόδια, το Δημαρχείο θα είχε 400 πόδια 
μήκος και μια εκκλησία θα ξεπερνούσε κατά 80 πόδια τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης. Αμέσως λοιπόν ο 
Μάουρερ έδωσε εντολή να σταματήσουν οι εργασίες εφαρμογής του σχεδίου των δύο αρχιτεκτόνων 
και ζήτησε από τον Λουδοβίκο να στείλει τον προσωπικό του αρχιτέκτονα, τον Βαυαρό Κλέντσε, για 
να μελετήσει και να μεταρρυθμίσει το αρχικό σχέδιο. Αυτός έφτασε στο Ναύπλιο το 1830, σε ηλικία 
προχωρημένη, και έπιασε αμέσως δουλειά, για να φτιάξει την Οθωνούπολη. Το πρώτο μέλημά του 
ήταν η Ακρόπολη, η οποία βρισκόταν σε άθλια κατάσταση και χωρίς καμία προστασία από τις κλοπές 
μαρμάρων, μιας και ο πρώτος φύλακας, ο Πιττακής, δεν μπορούσε να φυλάξει το χώρο αυτό. Οι 
τροποποιήσεις του Κλέντσε ήταν δυστυχώς ατυχείς για την πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας και 
υποκινούμενες από πολιτική σκοπιμότητα. Σε αντίθεση με τους δύο αρχιτέκτονες που είχαν 
απαγορεύσει το κτίσιμο γύρω από την Ακρόπολη, με σκοπό να προστατευθούν τα μνημεία και να 
γίνουν οι απαραίτητες ανασκαφές, αυτός επέτρεψε την ανοικοδόμηση στην περιοχή αυτή, όπου 
έκτισαν πρώτοι τα σπίτια τους οι δύο τεχνίτες από την Ανάφη, ο Γιώργος Δαμίγος και ο Μάρκος 
Σιγάλας, ακολουθούμενοι από άλλους Αναφιώτες. Όταν ξεφύτρωσαν εκεί πολλά σπίτια και ο 
συνοικισμός μεγάλωσε, έπρεπε να του δοθεί μια ονομασία. Πολλοί πρότειναν να ονομασθεί η 
περιοχή Νυχτοχώρι μιας και όλα τα σπίτια κατασκευάζονταν τη νύχτα. Τελικά για να τιμηθούν οι 
πρώτοι οικιστές, η περιοχή ονομάστηκε Αναφιώτικα, όπως είναι και σήμερα γνωστή. 
Το σχέδιο του Κλέντσε δεν σεβάστηκε, όπως των προηγουμένων, τα βυζαντινά μνημεία, με 
αποκορύφωμα τη χάραξη της Ερμού έτσι ώστε να απαιτείται το γκρέμισμα της Καπνικαρέας, που 
ευτυχώς αργότερα σώθηκε. Μικραίνει πλάτος δρόμων, καταργεί πλατείες, μεταφέρει τα ανάκτορα 
από την Ομόνοια στον Κεραμεικό (αν και τελικά ούτε εκεί κτίσθηκαν), καταργεί τα τέσσερα 
βουλεβάρτα που είχαν σχεδιάσει οι προηγούμενοι και που έδιναν σημαντική ανάσα στην πόλη, την δε 
οδό Σταδίου που έφθανε μέχρι το Στάδιο την κάνει αδιέξοδο, εκτρέποντάς την προς την Πλάκα, και 
περιορίζει την έκταση του σχεδίου κατά 754 στρέμματα. Εγκατέστησε οικοδομικό τετράγωνο στην 
πλατεία Συντάγματος, διέκοψε την Πατησίων δημιουργώντας το τετράγωνο από την οδό 
Θεμιστοκλέους μέχρι την πλατεία Ομονοίας, μείωσε την Ευριπίδου από 30 σε 10 μέτρα, πιστεύοντας 
ότι η πρωτεύουσα δεν χρειαζόταν να επεκταθεί πέραν του Φιλοπάππου και του λόφου των Νυμφών. 
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1834 εγκρίθηκε το σχέδιο του Κλέντσε αφού υπέστη και αυτό πολλές 
τροποποιήσεις μέχρι την εφαρμογή του και αφού έγινε το τρομακτικό λάθος να μην εγκριθεί το αρχικό 
σχέδιο των δύο αρχιτεκτόνων, Κλεάνθη και Σάουμπερτ, που θα έδινε οπωσδήποτε μια διαφορετική 
εικόνα στη σημερινή Αθήνα με τα τόσα συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά της προβλήματα. Μετά την 
εκπόνηση και έγκριση του σχεδίου του Κλέντσε, είχαμε συνεχείς τροποποιήσεις (1837, 1843, 1847, 
1856, 1860, 1862, 1864, 1919), που συνέχιζαν να δημιουργούν προβλήματα στην πολεοδομική 



εξέλιξη της Αθήνας. Ευτυχώς, που κατά την εφαρμογή του σχεδίου του Κλέντσε, ο Κλεάνθης είχε 
λάβει υπεύθυνη θέση σε νεοσυσταθείσα οικοδομική επιτροπή και δημιούργησε τη λεωφόρο 
Πανεπιστημίου πλάτους 32 μέτρων αντί των 12 που όριζε το σχέδιο, και έκανε και ορισμένες άλλες 
σωτήριες τροποποιήσεις. Ενώ δε ο Κλεάνθης είχε δουλέψει αφιλοκερδώς, από την αγάπη του προς 
την πατρίδα και τα αρχαία μνημεία της, ο Κλέντσε έλαβε τη μυθική για τότε αμοιβή των 24.000 δρχ. 
Με την εφαρμογή του σχεδίου αυτού αποφασίζεται και η διάνοιξη των κυρίων οδών Αιόλου, Αθηνάς 
και Ερμού μετατρέποντας σε άστεγους όσους είχαν καταφέρει με χίλιες στερήσεις και όπως όπως να 
επισκευάσουν τις κατεστραμμένες καλύβες τους. Όλα αυτά τα προβλήματα στην εφαρμογή του 
πολεοδομικού σχεδίου της Αθήνας ήταν φυσικό να δημιουργήσουν την οικοδομική αναρχία που 
επικράτησε, με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να κτίζουν όπου και όπως ήθελαν και με τον τρόπο που τους 
βόλευε. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν καταπατήσεις μεταξύ γειτονικών οικοπέδων, συνηθισμένοι δε 
ήταν και οι συνεχείς καυγάδες μεταξύ των ιδιοκτητών. Γι’ αυτό στις 9 Απριλίου 1836 δημοσιεύθηκε 
στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο πρώτος οικοδομικός κανονισμός με 12 άρθρα, που προσπαθούσε 
να βάλει μια τάξη στην υπάρχουσα οικοδομική αναρχία και αυθαιρεσία που επικρατούσε και που 
όριζε τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για το κτίσιμο των οικοπέδων. Έτσι, όποιος έχτιζε θα 
έπρεπε να «φυλλάτη την ευθυγραμμίαν και ισωπέδωσιν» ότι το ελάχιστο εμβαδόν οικοδομήσιμου 
οικοπέδου ορίζεται σε 200 πήχεις. Τα δε σπίτια επί των οδών Αθηνάς, Αιόλου, Ερμού, Πειραιώς, 
Μακράς Στοάς και Σταδίου καθώς και στις πλατείες Όθωνος και Λουδοβίκου θα έχουν «εν ισόγειον 
και εν ανώγειον πάτωμα», σχηματίζοντας «σειράν συνεχή και αδιάκοπον». Την ίδια εποχή εκδίδεται 
και το διάταγμα για το φόρο των οικοδομών, ο οποίος ορίζεται σε 7% επί του συμφωνηθέντος  
ενοικίου. 
Πολύ απέχουν όλα τα παραπάνω από τη σημερινή Αθήνα, όπου το τυπικό κτίριο των σύγχρονων 
σπιτιών της είναι η πολυκατοικία μέσου ύψους. Πολυκατοικίες που κτίστηκαν στις περιοχές του 
κέντρου και της περιφέρειας πήραν τις θέσεις νεοκλασσικών σπιτιών μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας 
που αποτελούσαν κομμάτι της ιστορίας μας. Έτσι από τη μια αυτά τα κτίρια της δεκαετίας ’50 και ’60 
κτισμένα από επιχειρηματίες κατασκευαστές, με τη μέθοδο της αντιπαροχής, πολλές φορές χωρίς τη 
μελέτη αρχιτέκτονα, και από την άλλη η αυθαίρετη δόμηση που ολοένα και αυξανόταν, μετέτρεψαν 
την Αθήνα σε μια απρόσωπη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, που όμως παραμένει «διαμαντόπετρα στη 
γης το δαχτυλίδι», όπως διαβάζουμε στους στίχους του Παλαμά. 
 Το μοντέλο ανάπτυξης της Αθήνας έχουν ακολουθήσει όλες οι ελληνικές πόλεις, αρκετές από τις 
οποίες έχουν φτάσει σήμερα να αποτελούν «μικρές Αθήνες». Τα αρνητικά χαρακτηριστικά του 
μοντέλου αυτού ανάπτυξης είναι η έλλειψη δημόσιων χώρων, η ανυπαρξία πρασίνου, η πυκνή 
δόμηση, η ένταση στην εκμετάλλευση του χώρου, η καταστροφή του περιαστικού περιβάλλοντος, το 
έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και η ατμοσφαιρική ρύπανση.  
Στην πρωτεύουσα ζουν σήμερα περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ στο κέντρο της 
πόλης που καταλαμβάνει έκταση 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων «στριμώχνονται» περισσότερα από 
250.000 άτομα. Oι κάτοικοι της Aθήνας εξυπηρετούνται από ένα οδικό δίκτυο 8.600 χλμ., στο 
μεγαλύτερο μέρος του οποίου τις ώρες αιχμής η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν ξεπερνά τα 8 - 10 
χλμ./ώρα, κάθε χρόνο, η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται και το 40% των οχημάτων στο κέντρο είναι 
παρκαρισμένα παράνομα.  
Συνωστισμός επικρατεί και στη δόμηση. Κάθε χρόνο 3 - 4 χιλιάδες κατοικίες προστίθενται στην ήδη 
κορεσμένη οικιστικά πρωτεύουσα. Το 2004, οι νέες οικοδομές στα όρια της νομαρχίας Aθηνών 
έφθασαν τις 3.212,  ενώ σε ολόκληρη την Aττική ανεγέρθηκαν συνολικά 8.588 νέες κατοικίες. Tην ίδια 
ώρα, οι δημόσιοι, ελεύθεροι χώροι συμπιέζονται. Tα δέκα μεγαλύτερα πάρκα της πρωτεύουσας 
καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη των 4.000 στρεμμάτων, τη στιγμή που μόνο το Hyde Park του 
Λονδίνου ξεπερνά τα 2.500 στρέμματα. Στην Aθήνα, η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο έχει 
«παγώσει» εδώ και χρόνια στα 2,5 τ.μ., μολονότι ο Παγκόσμιος Oργανισμός Yγείας έχει θέσει το όριο 
στα 9 τ.μ. ανά κάτοικο.  
Στην ανεξέλεγκτη δόμηση όμως έχουν παραδοθεί και τα περιαστικά οικοσυστήματα της Aθήνας. Στις 
δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές της Aττικής της τελευταίας 10ετίας κάηκαν συνολικά 140.000 στρέμματα 
γης - αναδασωτέα όμως χαρακτηρίσθηκαν μόλις τα 75.000. Στα υπόλοιπα, αντί για δένδρα άρχισαν 
να «φυτρώνουν» αυθαίρετα, που σε πολλές περιπτώσεις εντάχθηκαν στα σχέδια πόλης. 
Tο χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι η πρωτεύουσα «εξήγαγε» τα προβλήματά της στην περιφέρεια. 
Tα παραπάνω αρνητικά στοιχεία χαρακτηρίζουν σήμερα σχεδόν το σύνολο των ελληνικών πόλεων 
ανεξαρτήτως μεγέθους, επηρεάζοντας καταλυτικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.  
Το φυσικό στοιχείο πάντως -προϋπόθεση της αειφορίας- έχει βαθμιαία εξαφανιστεί από τις πόλεις. Tα 
φυσικά στοιχεία μιας πόλης (βουνά, δάση, ακτές, ποτάμια, ρέματα, χείμαρροι) πρέπει να διατηρηθούν 
όχι τόσο γιατί είναι στοιχεία όμορφα ή γιατί τα χρησιμοποιεί ο πληθυσμός για αναψυχή, όσο γιατί είναι 
απαραίτητα στην επιβίωση της πόλης.  



H έλλειψη πρασίνου, τέλος, είναι καταλυτικής σημασίας και για το αισθητικό αποτέλεσμα μιας πόλης . 
Eίναι χαρακτηριστικό ότι η μελέτη της πολεοδομικής σύνθεσης -του τρόπου δηλαδή συνύπαρξης των 
οικοδομικών όγκων μεταξύ τους, με τους ανοιχτούς χώρους,.- είναι κάτι τελείως παραμελημένο στον 
τόπο μας. Η τυπική εικόνα της ελληνικής πόλης είναι τα πανύψηλα  γειτονικά  κτίρια, οι  μεσοτοιχίες, 
οι κτισμένοι ακάλυπτοι, οι κεραίες και οι θερμοσίφωνες στις ταράτσες, τα κλιματιστικά στις προσόψεις, 
οι κακόγουστες διαφημίσεις και επιγραφές στους δρόμους. 
 

 
ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
Αστικοποίηση είναι η αύξηση του ποσοστού των κατοίκων των πόλεων στο σύνολο του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Θεωρείται αναπόφευκτο φαινόμενο για όλα τα μέρη της γης. Σήμερα πολλές πόλεις 
ξεπερνούν τα 10.000.000, σε όλες τις ηπείρους και πιστεύεται ότι το 2030 περισσότερο από το 60% 
του πληθυσμού θα ζει στις πόλεις. 
Καμία χώρα στη βιομηχανική εποχή δεν κατόρθωσε ποτέ σημαντική οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη, χωρίς να συνοδευτεί από μαζική μετακίνηση κατοίκων από την ύπαιθρο προς τις πόλεις.  
Οι τελευταίες συγκεντρώνουν και μεγεθύνουν τη φτώχεια, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν την καλύτερη 
ελπίδα των φτωχών να ξεφύγουν από αυτήν. 
 Η αστικοποίηση έχει πολλές καλές και κακές συνέπειες σε μια χώρα. Καλές, γιατί αυξάνει την 
βιομηχανική παραγωγή και βελτιώνει σταδιακά τις υπηρεσίες , και κακές γιατί οι πόλεις είναι ένα 
τεχνητό περιβάλλον που αναγκάζει τους ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες που ήταν τελείως 
άγνωστες στο παρελθόν. Επιπλέον, η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε μικρό χώρο ευνοεί τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος, δυσκολεύει τις προσωπικές σχέσεις και προκαλεί παθολογικά 
κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι η αύξηση της εγκληματικότητας και η διάδοση των ναρκωτικών. 
Πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και η αύξηση του κόστους ζωής , γιατί η επιβίωση των πόλεων απαιτεί 
πολλά μεγάλα έργα (δρόμους, δίκτυα παροχής νερού και ενέργειας, συστήματα απομάκρυνσης 
σκουπιδιών, νοσοκομεία, σχολεία κ.τ.λ.) τα οποία χρειάζονται τεράστια κεφάλαια για να γίνουν. 
Η αστικοποίηση παρατηρείται διεθνώς κυρίως σε χώρες με ραγδαία ακμάζουσα βιομηχανία όταν 
συγχρόνως παραμελείται η υποδομή και το κυκλοφοριακό. Επίσης παρατηρείται σε χώρες όταν ο 
πόλεμος και ο εμφύλιος πόλεμος ερημώνει τις αγροτικές περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
παρατηρείται ξαφνική αύξηση του πληθυσμού ορισμένων πόλεων κυρίως στα προάστια με 
ανεξέλεγκτο και ραγδαίο ρυθμό. Παραδείγματα είναι η Κωνσταντινούπολη με άνω των 12 εκ. 
κατοίκους, το Λάγκος της Νιγηρίας με 11,6 εκ. κατοίκους ή το Μεξικό με 23 εκ. κατοίκους. Οι 
συνθήκες ζωής σε αυτές τις πόλεις είναι δραματικές, αφού οι κάτοικοί τους δεν έχουν καμία άλλη 
εκλογή, και αναγκάζονται να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, αφού οι λόγοι που τους έκαναν να 
εγκαταλείψουν τα χωριά τους ήταν ακόμα χειρότεροι.  
Η τελευταία έκθεση του United Nations Population Fund (UNFPA) του ΟΗΕ με τίτλο "Η κατάσταση 
του παγκόσμιου πληθυσμού 2007 συγκεκριμένα επισημαίνει:  
• Οι πόλεις, ειδικά στις φτωχές χώρες, καθώς μεγεθύνονται άναρχα και χωρίς κατάλληλες υποδομές, 
δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα περιβάλλοντος και υγείας, όμως τελικά η συγκέντρωση 
πληθυσμού στα αστικά κέντρα μπορεί, με τις κατάλληλες λύσεις, να συνεισφέρει στη μακροοικονομική 
βιωσιμότητα των πόλεων.  
• Οι πόλεις είναι οι κατ' εξοχήν ωφελημένες από την παγκοσμιοποίηση, όμως λίγες κατορθώνουν να 
δημιουργήσουν αρκετές θέσεις εργασίας για τους φτωχούς. Οι γυναίκες, οι νέοι, οι φτωχοί και οι 
μετανάστες πλήττονται πάνω από όλους. Κι όμως κύματα ανθρώπων συνεχίζουν να εγκαταλείπουν 
τα χωριά τους, προσδοκώντας καλύτερη ζωή στις πόλεις - οι οποίες συχνά τους διαψεύδουν και οι 
μετανάστες αναπόφευκτα καταλήγουν στην άτυπη ("γκρίζα") οικονομία, τη μιζέρια και ίσως την 
εγκληματικότητα ή το AIDS  
• Όλη η μελλοντική αύξηση πληθυσμού στον κόσμο θα λάβει χώρα ουσιαστικά στις πόλεις 
(μεγαλύτερες και μικρότερες) και όχι στην αγροτική ύπαιθρο, αλλάζοντας έτσι δραματικά μια 
οικονομική και κοινωνική ισορροπία που έχει κρατήσει επί χιλιετίες στην Ασία και την Αφρική. Το κύμα 
αστικοποίησης έχει πρωτοφανή διάσταση - ποτέ στην Ιστορία η ανθρωπότητα δεν έχει ζήσει κάτι 
τέτοιο. Οι αλλαγές είναι τόσο μεγάλες και ταχείες, καθώς ο αριθμός των νέων κατοίκων των πόλεων 
στην Ασία και την Αφρική αυξάνει με μέσο ρυθμό 1 εκατ. την εβδομάδα, που οι κυβερνήσεις, οι 
δημοτικές αρχές και οι άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων συχνά σηκώνουν ψηλά τα χέρια ή απλώς 
καθυστερούν υπερβολικά να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να αντιδράσουν έγκαιρα.  
• Ο αστικός χώρος αυξάνεται ταχύτερα από τον αστικό πληθυσμό. Ως το 2030 οι αναπτυσσόμενες 
χώρες θα έχουν τριπλασιάσει την έκταση των πόλεων, ενώ οι ανεπτυγμένες θα τον έχουν αυξήσει 
κατά 2,5 φορές. Παράλληλα αυξάνεται ραγδαία η περιαστική ανάπτυξη, λόγω εγκαθίδρυσης ζωνών 
κατοικίας και οικονομικής δραστηριότητας σε μεταβατικές ζώνες ανάμεσα στις πόλεις και την 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Παρελθόν&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νοσοκομεία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντινούπολη
http://el.wikipedia.org/wiki/Λάγκος
http://el.wikipedia.org/wiki/Νιγηρία
http://el.wikipedia.org/wiki/Πόλη_του_Μεξικού


ύπαιθρο. Η όλη διαδικασία ευνοείται από την παγκοσμιοποίηση, η οποία ενθαρρύνει μεγάλα 
εργοστάσια σε φθηνή γη, με φθηνά εργατικά χέρια και μικρή κρατική παρέμβαση - ακριβώς δηλαδή 
αυτό που συμβαίνει στον περιαστικό χώρο, ο οποίος, αν και πλήττεται εξίσου από φτώχεια και 
οικολογική υποβάθμιση, τουλάχιστον προσφέρει περισσότερες ευκαιρία. 
Το 2008, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας , πάνω από τον μισό πληθυσμό της γης 
των 6,7 δις, δηλαδή 3,3 δις άνθρωποι, θα ζουν σε αστικές περιοχές.  
Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν στα 5 δις μέχρι το 2030, δηλαδή στο 60% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Ειδικότερα στην Αφρική και την Ασία, όπου η αστικοποίηση αναπτύσσεται 
με τον ταχύτερο ρυθμό, ο πληθυσμός των πόλεων θα διπλασιασθεί μεταξύ 2000 και 2030, καθώς 
μέσα σε 30 μόνο χρόνια θα έχουν προστεθεί 1,7 δις άνθρωποι. Δυστυχώς πολλοί -αν όχι οι 
περισσότεροι- κάτοικοι αυτών των νέων γιγάντιων πόλεων στις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι 
φτωχοί και θα ζουν σε προβληματικές, αν όχι τραγικές, συνθήκες. Οι πόλεις κρύβουν μεν ένα μεγάλο 
δυναμικό για την ανθρωπότητα και την παγκόσμια οικονομία, αλλά παράλληλα συνιστούν μια 
τρομερή πρόκληση. Η μεγέθυνση των πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την παγκόσμια 
ανάπτυξη τον 21ό αιώνα.  
 
 

 
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Η επέκταση των πόλεων συνεπάγεται αντίστοιχη όξυνση των προβλημάτων.  
Οι πόλεις είναι αδηφάγες: επεκτείνονται συνεχώς, κατατρώγουν τις γειτονικές αγροτικές εκτάσεις, 
εξαφανίζουν γεωργικές καλλιέργειες. Η καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων τους είναι 
αλόγιστη. Ενέργεια, νερό και πρώτες ύλες κατασπαταλώνται. Η επεξεργασία τους προκαλεί νέο 
κύκλο κατάχρησης φυσικών πόρων. Τα απόβλητα βιομηχανικών και οικιστικών δραστηριοτήτων 
αλλοιώνουν το αστικό περιβάλλον και βλάπτουν μια ζώνη που όλο και διευρύνεται, συνήθως χωρίς 
να επιτυγχάνεται μια μερική έστω ανακύκλωση – π.χ. των στερεών αποβλήτων. Τα προβλήματα, ως 
εκ τούτου, που δημιουργούνται, είναι πολλά. 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Ρύπανση νερού και εδάφους 

 Αλλοίωση μικροκλίματος (μετατροπή των πόλεων σε ‘θερμικές νησίδες’) 

 Εξαφάνιση φυσικών οικοσυστημάτων (π.χ. ρεμάτων) και βλάστησης η οποία ρυθμίζει την 
ανανέωση του αέρα 

 Πλημμύρες, καθώς οι φυσικές απορροές δεν συναντούν φυσικό έδαφος για να τις απορροφήσει 

 Συσσώρευση στερεών αποβλήτων χωρίς αποτελεσματική διαχείριση 

 Εμφάνιση επικίνδυνων ακτινοβολιών 

 Αποσύνθεση του πολεοδομικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής 

 Κατάχρηση του αυτοκινήτου ως μεταφορικού μέσου, με αποτέλεσμα την ακύρωσή του ως 
υπηρεσίας και την μετατροπή του σε δυνάστη της καθημερινότητας 

 Αφόρητα επίπεδα θορύβου 

 Συνωστισμός και κυκλοφοριακή θρόμβωση. 

 Καταστροφή της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 
Προβλήματα, όπως η ανεπάρκεια των φυσικών πόρων, η ρύπανση και η έλλειψη χώρων 
πρασίνου, προκαλούν στους κατοίκους της πόλης την ανάγκη απόδρασης προς αναζήτηση της 
φύσης. Δυστυχώς, η ανάγκη αυτή δεν οδηγεί μακροπρόθεσμα στην αποκέντρωση αλλά στη 
σταδιακή μετακύλιση της αστικοποίησης προς την περιφέρεια. Δημιουργούνται νέες πόλεις, αυτές 
των προαστίων και της παραθεριστικής κατοικίας. Η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ πόλης και 
περιαστικού χώρου, καθώς και η προστασία της υπαίθρου επιβάλλουν την εκπόνηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Δεν αποτελεί υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η προστασία της φύσης 
ξεκινάει από την πόλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Αστικό και περιαστικό πράσινο 

 
 
 

 
 
Το αστικό πράσινο, δηλαδή τα πάρκα, οι δενδροστοιχίες και οι κήποι μέσα στην πόλη, μαζί με τα 
περιαστικά δάση, έχουν ζωτική σημασία για την υγεία, την αναψυχή 
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Καθώς το αστικό πράσινο έχει ελάχιστα περιθώρια 
αύξησης, εξετάζονται κυρίως οι δυνατότητες αναβάθμισης και 
αύξησης των δασών που βρίσκονται γύρω από τις πόλεις. Τα περιαστικά δάση είναι στην πλειοψηφία 
τους τεχνητά, δημιουργήθηκαν δηλαδή με αναδασώσεις σε άλλοτε γυμνά και υποβαθμισμένα εδάφη. 
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, για να διατηρηθούν τα δάση αυτά, χρειάζονται στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αυξημένη φροντίδα 
και βελτιωτικές παρεμβάσεις. Οι στόχοι της διαχείρισης των περιαστικών δασών είναι, μεταξύ άλλων, 
η αναψυχή, η προστασία από τις πλημμύρες, η μείωση της διά- 
βρωσης, η ρύθμιση του μικροκλίματος, η συγκράτηση των ρύπων της ατμόσφαιρας και η αισθητική 
βελτίωση του τοπίου. 



 
Σημαντικό πρόβλημα είναι η ρύπανση του αέρα των πόλεων. 
 
 

   
 
 
 

   
 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση, ονομάζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή κάθε είδους 
ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια 
που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και 
στα οικοσυστήματα. Γενικά, μπορούν να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο, για τις επιθυμητές 
χρήσεις του.  



  
Πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τόσο η ίδια η φύση με διάφορα φυσικά φαινόμενα όσο και 
αρκετές ανθρώπινες δραστηριότητες.  
Οι σημαντικότερες φυσικές πηγές είναι:  
• Τα ηφαίστεια, με την παραγωγή αιωρουμένων σωματιδίων, οξειδίων του θείου, υδρόθειο και 

μεθάνιο.  
• Οι πυρκαγιές δασών, που ελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα 

και αιωρούμενα σωματίδια.  
• Οι ωκεανοί και γενικότερα οι θαλάσσιες εκτάσεις, με το χλωριούχο νάτριο και τα θειικά άλατα.  
• Βιολογική αποσύνθεση των φυτών και τν ζώων, που έχει ως κατάλοιπα υδρογονάνθρακες, 

αμμωνία και υδρόθειο. 
• Η αποσάθρωση του εδάφους, αιωρούμενα σωματίδια.  
• Τα φυτά που αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες.  
Όσο αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες, βασικός παράγοντας που επιβαρύνει την ποιότητα του 
αέρα στις πόλεις είναι οι  
• Μεταφορές, οδικές, θαλάσσιες και εναέριες  
• Βιομηχανικές πηγές (καύση και επεξεργασία).  
• Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.  
• Κεντρική θέρμανση  
 
 
 

 



Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές συνίσταται κυρίως από αιωρούμενα σωματίδια, 
διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), διοξείδιο του θείου (SO2), όζον (O3), μονοξείδιο του άνθρακα(CO), 
κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, βενζόλιο (C6H6) και άλλες αρωματικές ενώσεις.  
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)Ο μόλυβδος και οι ενώσεις του προέρχεται από την καύση της βενζίνης στα 
μεταφορικά μέσα, από βαριές βιομηχανίες, καύση απορριμμάτων, εργοστάσια μπαταριών  
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2) Παράγεται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, λόγω της 
περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα που χρησιμοποιούν, από τις κεντρικές θερμάνσεις και διυλιστήρια 
πετρελαίου. Αποτελεί βασικό ρύπο του νέφους, επηρεάζει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και 
προκαλεί αλλοιώσεις σε βλάστηση και μέταλλα. Μειώνει την ορατότητα και αυξάνει την οξύτητα των 
λιμνών και των ποταμών.  
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO)Είναι άοσμο και άχρωμο αέριο και εκπέμπεται από τις 
εξατμίσεις των βενζινοκίνητων μηχανών εσωτερικής καύσης και από κάθε είδος μηχανές, όταν 
συντελείται ατελής καύση της βενζίνης. Υψηλές συγκεντρώσεις του μπορούν να βρεθούν σε κλειστά 
μέρη, όπως χώροι στάθμευσης (γκαράζ), ελλιπώς αεριζόμενες υπόγειες διαβάσεις, ή κατά μήκος των 
δρόμων, σε περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής. 
 ΣΩΜΑΤΙΔΙA Είναι υλικά σε στερεή ή υγρή κατάσταση, που μπορούν να αιωρούνται στην 
ατμόσφαιρα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προέρχονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, 
παραγωγή τσιμέντου, γύψου, χυτήρια μεταλλεύματος, αυτοκίνητα, πυρκαγιές, σκόνη από 
απογυμνωμένο έδαφος, αγροτικές δραστηριότητες, κατασκευές.  
ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟχ) Παράγονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής . Σε υψηλές συγκεντρώσεις, είναι υπεύθυνο για 
την άσχημη καφέ όψη του ουρανού των πόλεων. Το διοξείδιο του αζώτου αποτελεί τον κύριο ρύπο 
του νέφους και της όξινης βροχής. Σε υψηλές συγκεντρώσεις, βλάπτει ανθρώπους και βλάστηση.  
ΟΖΟΝ (Ο3) Είναι άχρωμο αέριο και αποτελεί το κύριο συστατικό του φωτοχημικού νέφους, κοντά 
στην επιφάνεια της Γης. Στην ανώτερη ατμόσφαιρα (στρατόσφαιρα), ωστόσο, το όζον έχει ευεργετικό 
ρόλο, προστατεύοντάς μας από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.  
΄Οταν όμως βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της Γης σε μεγάλες συγκεντρώσεις έχει βλαβερές 
συνέπειες τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό όσο και στο περιβάλλον. Μεγάλες συγκεντρώσεις 
όζοντος στην ατμόσφαιρα είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, μείωση της αγροτικής 
παραγωγής και δασικής βλάστησης, καθώς και καταστροφή υλικών. Το όζον σχηματίζεται μέσω 
αντιδράσεων που περιλαμβάνουν οξείδια του αζώτου (ΝΟx) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs).  
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα το οποίο αντιμετωπίζει στις μέρες μας η Ευρώπη και 
προκαλείται από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι η όξινη βροχή, αν και η ελάττωση των εκπομπών 
τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τον βαθμό οξίνισης. Το φαινόμενο οφείλεται σε εκπομπές θειικών 
και αζωτούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Το θείο και το άζωτο αντιδρούν χημικά με τους 
υδρατμούς σχηματίζοντας θειικό και νιτρικό οξύ αντίστοιχα. Η δυσμενέστερη επίπτωση του 
φαινομένου αυτού είναι η οξίνιση των λιμνών και των ποταμών. Συνιστά επίσης αιτία της 
παρατηρούμενης αραίωσης ή ολικού αφανισμού αρκετών αποθεμάτων ψαριών. Ενώ και πολλά είδη 
υδρόβιων ζώων και φυτών επηρεάζονται από την όξινη βροχή. Επιπλέον, στις αρνητικές συνέπειες 
της όξινης βροχής πρέπει να προστεθεί η διάβρωση κτιρίων, γλυπτών και άλλων στοιχείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην χώρα μας συγκεκριμένα η όξινη βροχή είναι απ’ τους κυριότερους 
εχθρούς των αρχαιολογικών μνημείων όπως η Ακρόπολη.  
ΤΟΞΙΚΟΙ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟI Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ρύποι όπως το αρσενικό, ο αμίαντος, και το 
βενζόλιο. Προέρχονται από τις χημικές βιομηχανίες, βιομηχανικές δραστηριότητες, εκπομπές από τα 
καύσιμα και τις μηχανές των οχημάτων, και οικοδομικά υλικά. Προκαλούν καρκίνο, αναπνευστικά 
προβλήματα, γενετικές ανωμαλίες και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.  
Τα τελευταία χρόνια στις μεγαλουπόλεις παρατηρείται ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται νέφος και 
διακρίνεται σε δυο βασικούς τύπους : αιθαλομίχλη (καπνομίχλη) ή αέρια ρύπανση τύπου Λονδίνου 
και η φωτοχημική ρύπανση τύπου Los Angeles.  

 

 

 
 

 
 

 
 



Νέφος Καπνομίχλης Σχηματίζεται, όταν έχουμε υψηλή συγκέντρωση ρύπων, όπως το διοξείδιο του 
θείου και αιρούμενα σωματίδια, σε συνδυασμό με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη σχετική 
υγρασία. 

 
 
 
 Φωτοχημικό Νέφος: Παρουσιάζεται, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια, μικρή 
σχετική υγρασία και υψηλή συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων, μονοξειδίου του 
άνθρακα και δευτερογενών προϊόντων τους.  
 

 
 
 
Στη δημιουργία του νέφους απαραίτητη προϋπόθεση είναι το φαινόμενο της θερμοκρασιακής 
αναστροφής, δηλαδή, ο αέρας κοντά στην επιφάνεια της γης θερμαίνεται και ελαφρύτερος πλέον 
ανεβαίνει προς τα επάνω δίνοντας τη θέση του σε ψυχρότερες μάζες αέρα από τα υψηλότερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργώντας ανοδικά ρεύματα και στροβιλισμούς απομακρύνοντας 
μαζί του και τους ρύπους που υπάρχουν κοντά στην επιφάνεια της γης. Πολλές φορές δημιουργείται 
ένα μετερεωλογικό φαινόμενο που έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία στα υψηλότερα 
στρώματα αέρα περισσότερο απ’ ότι σε αυτά που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργηθούν ανοδικά ρεύματα και στροβιλισμοί και έτσι να 
αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ρύπους στα κατώτερα στρώματα και να δημιουργείται το νέφος.  
«Σχεδόν 1 δις κάτοικοι των πόλεων εκθέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο από τη ρύπανση του αέρα, 
που προξενείται σε ποσοστό 50-85% από τα οχήματα. Το νέφος είναι αναπόσπαστο μέρος της 
αστικής ζωής στα περισσότερα μέρη του κόσμου» (Παγκόσμιος Οργανισμός Yγείας, 2002). 
 
 



 
 
Το κυκλοφοριακό είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης.  
Κοινό χαρακτηριστικό του προβλήματος σε όλες τις περιπτώσεις είναι πως η ιδιωτική αυτοκίνηση 
εμποδίζει στην πράξη κάθε άλλη μορφή μετακίνησης, χωρίς μάλιστα να καταφέρνει να εξυπηρετηθεί 
ούτε η ίδια.  
Αν και σήμερα στις μεγαλουπόλεις παρατηρείται στροφή προς τα Μ.Μ.Μ.(λεωφορεία, τρόλει, τραμ, 
μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, προαστιακός) η προτίμηση του Ι.Χ. παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 
αποδεικνύοντας την προτίμηση των επιβατών στα μέσα σταθερής τροχιάς).  
Ταυτόχρονα, οι αστικές μετακινήσεις έχουν αρνητική επίπτωση σε μια σειρά από παράπλευρα 
ζητήματα:  
Κλιματική αλλαγή: ο τομέας μεταφορών είναι ο τομέας με την μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ και οι οδικές μετακινήσεις στην πόλη ευθύνονται για το 40% των 
εκπομπών του τομέα.  
Ενεργειακή κατανάλωση: Το 39% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας 
πραγματοποιείται στον τομέα μεταφορών με το 50% των καυσίμων οδικών μετακινήσεων να 
καταναλώνεται στις πόλεις.  
Ατμοσφαιρική ρύπανση: Είναι σημαντική η συνεισφορά των οχημάτων στη ρύπανση του αέρα των 
πόλεων από μικροσωματίδια, οξείδια του αζώτου και βενζόλιο. Η έκθεση σε μικροσωματίδια στην ΕΕ 
εκτιμάται πως μειώνει το μέσο στατιστικό προσδόκιμο διαβίωσης κατά 9 μήνες.  
Ατυχήματα: Τα δύο τρίτα των οδικών ατυχημάτων και το ένα τρίτο των σχετικών θανάτων συμβαίνει 
σε πόλεις, με τις ηλικίες 14-25 να πλήττονται αναλογικά περισσότερο.  
Θόρυβος: Τα επίπεδα θορύβου από την κίνηση στις πόλεις συχνά υπερβαίνουν ακόμα και τα όρια 
που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.  
Οι άξονες των  μέτρων και πολιτικών στην κατεύθυνση των βιώσιμων μετακινήσεων στις πόλεις 
περιλαμβάνουν:  
• το συντονισμός του σχεδιασμού χρήσεων γης με εκείνον των μεταφορών  
•την προώθηση και βελτίωση των μαζικών μεταφορών  
•τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της ποδηλασίας και του περπατήματος  
• τη διαχείριση της δυνατότητας στάθμευσης οχημάτων και των αντίστοιχων θέσεων  
•Εύρεση τρόπων μετακίνησης φιλικότερων στο περιβάλλον  
•Απαγόρευση πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές στα πιο ρυπογόνα οχήματα  
•Ενθάρρυνση μαζικών μετακινήσεων μαθητών και υπαλλήλων για σχολεία και μεγάλες επιχειρήσεις,   

εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.  
 
 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Παρά τα δήθεν οφέλη της αστικοποίησης, τα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι η 
αστικοποίηση, ειδικά όταν ο ρυθμός είναι γρήγορος, μπορεί να εμποδίζει την ανάπτυξη και οξύνει τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πειστικά και πολλά .  
Τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις για τη μείωση του ρυθμού αστικοποίησης του πληθυσμού 
είναι:  
• δημιουργία κατάλληλων υποδομών  
• καταπολέμηση της φτώχειας  
• προγράμματα αγροτικής απασχόλησης  
• άρνηση παροχής υπηρεσιών στους μετανάστες  
• κατάλληλη αποκέντρωση υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση κλπ.)  
•προγράμματα στήριξης σε ομάδες πληθυσμού ώστε να παραμείνουν στην περιφέρεια (γυναίκες, νέοι 
εργαζόμενοι, επιχειρηματίες κλπ.) κ.α.  
 

 
Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
Η αστικοποίηση του ελληνικού πληθυσμού άρχισε από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα και 
κορυφώθηκε στη δεκαετία του 1960, κατά την οποία ο αστικός και ο ημιαστικός πληθυσμός έφθασε 
στο 66% και το 2001 στο 73%, σε αντίθεση με τον αγροτικό πληθυσμό που εμειώθη αντίστοιχα στο 
44% και στο 27%.  
Το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών και η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στη σύγχρονη εποχή, 
συγκεντρώνει το 1/3 του πληθυσμού της χώρας,. Το μισό του πληθυσμού της χώρας διαμένει στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη και το μεγαλύτερο στις πόλεις και κωμοπόλεις κατά 
μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων. Η επαρχία ερημώνεται.   



 



 
 
 



 
 



 



 
  



 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 
Δεδομένου  ότι ο κάτοικος των αστικών κυρίως κέντρων περνά περίπου το 80%  της ζωής του στο 
εσωτερικό κτιρίων (κατοικίας ή εργασίας), είναι  προφανής η επίδραση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων τόσο στην υγεία του, σωματική και  ψυχική, όσο και στην 
παραγωγικότητά του.  Ακόμη  και στο σπίτι του μπορεί να εμφανισθούν προβλήματα, με αποτέλεσμα 
η διαβίωση να γίνεται λιγότερο  ασφαλής και ευχάριστη. 
Η  ρύπανση των εσωτερικών χώρων, η έκθεση σε τοξικές ουσίες, ο θόρυβος  και άλλοι φυσικοί, 
χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι είναι παράγοντες που μπορούν να βλάψουν τη σωματική, ψυχική και 
κοινωνική  υγεία. Επίσης, οικιακά  ατυχήματα μπορεί να προκληθούν από διάφορες αιτίες, ιδίως σε 
ευάλωτες  ομάδες, όπως τα παιδιά  και οι ηλικιωμένοι.  Συνεπώς, είναι αναγκαίο αφενός να  
εξασφαλισθούν συνθήκες καλής και  ασφαλούς διαβίωσης και αφετέρου να αποτραπούν κάθε 
κίνδυνος  και απειλή για την υγεία. 
Η ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων ορίζεται ως η παρουσία φυσικών, χημικών, και 
βιολογικών ρύπων στον αέρα των κλειστών χώρων οι οποίοι δεν απαντώνται φυσιολογικά στον αέρα 
των υψηλής ποιότητας των οικολογικών συστημάτων. Oι  ρύποι αυτοί επηρεάζουν την ποιότητα του 
αέρα και κατά συνέπεια την υγεία μας ενώ προέρχονται από διάφορες πηγές τις οποίες συναντάμε 
στους εσωτερικούς ή τους εξωτερικούς χώρους.  
Η προέλευση των ρύπων αυτών είναι κυρίως:  
• ο άνθρωπος και τα κατοικίδια ζώα  
• τα οικοδομικά υλικά  
• η επίπλωση  
• οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού  
• οι οικιακές συσκευές και κυρίως αυτές προετοιμασίας φαγητού  
• ο καπνός από το τσιγάρο  
• οι επενδύσεις του χώρου (χρωματισμοί, βερνίκια κ.λ.π.)  
• τα προϊόντα συντήρησης και καθαριότητας των κτιρίων  
• η χρήση μηχανημάτων όπως οι εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα  
• το εξωτερικό περιβάλλον  
Πιο συγκεκριμένα, οι πιο επιβλαβείς ρύποι του αέρα εσωτερικού χώρου είναι το διοξείδιο του 
άνθρακα που παράγουν οι ζωντανοί οργανισμοί με την αναπνοή, οι υδρατμοί και οι οσμές που 
παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ο καπνός των τσιγάρων, τα προϊόντα 
καθαρισμού και τα εντομοαπωθητικά, τα καυσαέρια που παράγονται από τις κατοικίες, τα 
εργοστάσια και τα οχήματα (όπως οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα κ.α.), τα αέρια 
απόβλητα των συστημάτων αερισμού και κλιματισμού των εσωτερικών χώρων, ακόμη και αέρια από 
τα δομικά υλικά (πχ. ο αμίαντος) και τις βαφές των κτιρίων, τα αιωρούμενα σωματίδια, οι μούχλες, οι 
μύκητες και άλλοι μικροοργανισμοί.  
Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η ανανέωση του αέρα των εσωτερικών χώρων 
με αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον γιατί, συνήθως ο εξωτερικός αέρας περιέχει μικρότερη 
συγκέντρωση ρύπων από τον εσωτερικό και έτσι συμβάλλει στη βελτίωση της άνεσης και της 
υγιεινής.  
Στη  σημερινή εποχή, ο σχεδιασμός των  κτιρίων, η αρχιτεκτονική και η δόμηση πρέπει  όχι μόνο να 
ανταποκρίνονται στις λειτουργικές, χρηστικές και αισθητικές απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να 
εξασφαλίζουν  την  αντοχή του έργου καθώς και την υψηλή ενεργειακή  του αποδοτικότητα. 
Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει  μέριμνα για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οικοδομικών υλικών. 
Κατά  την επιλογή των δομικών υλικών,  πρέπει να εξετάζονται: α) η κατανάλωση ενέργειας  και η 
ενεργειακή αποδοτικότητα, β) οι διαδικασίες εξόρυξης  και παραγωγής τους, γ) η δυνατότητα  
ανακύκλωσής τους και δ) η επίδρασή  τους στην 
ποιότητα  ζωής.  Τα σύγχρονα κτίρια πρέπει να  είναι κατασκευασμένα με τρόπο φιλικό προς  τον 
ένοικο και το περιβάλλον. Πρέπει,  επίσης, να προσφέρουν άνετες συνθήκες διαβίωσης και να είναι 
ενεργειακά  αποδοτικά, συμβάλλοντας στον περιορισμό των εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου, 
άρα και στην  καταπολέμηση των κλιματικών  αλλαγών. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κτίρια  καταναλώνουν, κατά μέσο όρο, το 40% της 
συνολικής  ενεργειακής κατανάλωσης. Στην Ελλάδα, καταναλώνουν περίπου το 30%.Στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της  Ελλάδας, υπολογίζεται ότι η επιφάνεια του εδάφους  που είναι καλυμμένη με 
σκληρές επιφάνειες ή κτίρια είναι  συνήθως μεγαλύτερη από το 80% της συνολικής επιφάνειας κάθε  
πόλης, γεγονός που έχει ως συνέπεια την υπερθέρμανση  του αέρα κατά το θέρος. Επιπλέον,  όταν 
βρέχει, μεγάλες ποσότητες όμβριων υδάτων συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα τα  χαμηλότερα σημεία 
των πόλεων να πλημμυρίζουν.  Οι φυσικές  δίοδοι των 



υδάτων  προς τη θάλασσα έχουν  περιορισθεί, επειδή αρκετά ρέματα έχουν επιχωματωθεί και 
συρρικνωθεί. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΟΜΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 
Φυσική  καταστροφή θεωρείται ένα φυσικό γεγονός ασυνήθιστου μεγέθους που οι άνθρωποι  δεν 
μπορούν να ελέγξουν. Οι φυσικοί  κίνδυνοι μπορεί να απειλήσουν  την ανθρώπινη ζωή. Μπορούν  να 
αλλάξουν για πάντα  τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Εκτός από τις εμφανείς και άμεσες επιπτώσεις 
των φυσικών  κινδύνων, όπως η καταστροφή ενός σπιτιού από  σεισμό, υπάρχουν συνήθως και οι 
έμμεσες επιπτώσεις. Παρόλο  που αυτές είναι λιγότερο εμφανείς, συχνά είναι περισσότερο επιβλαβείς 
και μπορούν να παρατείνουν την περίοδο  ανάκαμψης από μια καταστροφή. Το μέγεθος  των 
επιπτώσεων, άμεσων και  έμμεσων, εξαρτάται από τη συχνότητα εμφάνισης των φυσικών κινδύνων 
και τη σφοδρότητά  τους. Πρέπει, λοιπόν, ο άνθρωπος να έχει επίγνωση των  κινδύνων αυτών. Η  
κατανόηση του πότε, πού, γιατί  και πώς συμβαίνουν οι φυσικές καταστροφές είναι το πρώτο  βήμα 
για να περιορισθούν οι συνέπειές τους. 
Πολλές  φορές, οι φυσικές καταστροφές  συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή μια φυσική καταστροφή  
συνοδεύεται από άλλη. Μια  ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να  προκαλέσει μια  σημαντική σεισμική 



δόνηση ή ένα τσουνάμι,  τα οποία με  τη σειρά τους μπορεί να  προκαλέσουν άλλες καταστροφές, 
όπως φωτιά, πλημμύρες ή  κατολισθήσεις. Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν  αυτές τις 
αλληλεπιδράσεις και να βρουν τρόπους  να τις ελαχιστοποιήσουν. 
Ένας  σεισμός προκαλεί πρωτογενείς  επιπτώσεις, όπως αιφνίδια δόνηση του εδάφους, καθώς  και 
επιφανειακές διαρρήξεις. Η δόνηση  του εδάφους μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και  σε έργα 
υποδομής  και, κάποιες φορές, την κατάρρευση  κτιρίων, που συχνά  οδηγεί στην απώλεια 
ανθρώπινης ζωής.  Αρκετές δευτερογενείς καταστροφές μπορεί, επίσης, να  προκληθούν, όπως 
καθιζήσεις, κατολισθήσεις, κ.ά., οι  οποίες με τη σειρά  τους θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες 
καταστροφές. Αυτές, καθώς και οι τρίτης  τάξης καταστροφές, περιλαμβάνουν τόσο φυσικές 
καταστροφές,  (πλημμύρες,  διακυμάνσεις του υδροφόρου ορίζοντα, κ.ά.)  όσο  και τεχνολογικές 
καταστροφές (διαρροή φυσικού αερίου, βιομηχανικά ατυχήματα, κ.ά.). 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1)Αρχικά, για τη μελέτη του θέματός μας, κάναμε ζωγραφιές  για το φυσικό και το ανθρωπογενές 
περιβάλλον και συζητήσαμε για το πώς θέλουμε να είναι ο τόπος που ζούμε και γενικά όλος ο 
πλανήτης. 

     
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2)Συλλέξαμε παλιές φωτογραφίες από την περιοχή που μένουμε, την Ηλιούπολη, και τις συγκρίναμε 
με σημερινές. Διαπιστώσαμε την αλλαγή που έχει γίνει και αναφερθήκαμε στους πιθανούς λόγους 
που μεταβλήθηκε το τοπίο. 
 
Η αντιπαραβολή φωτογραφιών «πριν» και «μετά» μας αναγκάζει να κοιτάξουμε τις συχνά 

καταστροφικές αλλαγές και μας εκθέτει στη σκοτεινότερη πλευρά της μαζικής αφθονίας.  

 
 
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3)Μετρήσαμε το οικολογικό μας αποτύπωμα 
 
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να προβληματιστούμε για την επίδραση των προσωπικών 
καθημερινών επιλογών μας στο περιβάλλον, να μετρήσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και  να 
βρούμε τρόπους για να το μειώσουμε και τέλος να εξασκηθούμε στη στατιστική επεξεργασία 
δεδομένων. 
 
Ένας τρόπος για να μετρήσουμε τις επιδράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στη γη είναι 
το "οικολογικό αποτύπωμα". Το "οικολογικό αποτύπωμα" είναι ένα μέτρο της "ζήτησης" 
(κατανάλωσης) φυσικών πόρων από μια κοινωνία για την κάλυψη των αναγκών της, συγκρίνοντας 
την με τη συνολική δυνατότητα της γης να παράγει και να αναπαράγει αυτούς τους πόρους. 
  
Το "οικολογικό αποτύπωμα" εκτιμάει τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για να υποστηριχθούν 
οι υλικές ανάγκες ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού σύμφωνα με τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και την 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται, δηλαδή, αναφέρεται στην έκταση της παραγωγικής γης, πόσιμου 
νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών  αναγκών σε τροφή, 
ενέργεια, νερό και πρώτες ύλες συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που 
χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. 
Για να είναι εύκολα μετρήσιμο και κατανοητό, το "οικολογικό αποτύπωμα" βασίζεται σε ένα μοντέλο 
που "μετατρέπει" τις διάφορες καταναλωτικές ανάγκες σε έκταση παραγωγικής γης, όπως γεωργική 
γη, δάσος (για ξύλο αλλά και για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα), βοσκοτόπια, διαβρωμένη 
ή δομημένη γη, που απαιτούνται για να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. 
Αν διαιρέσουμε τη διαθέσιμη επιφάνεια του πλανήτη δια του σημερινού παγκόσμιου πληθυσμού, 
υπολογίζεται ότι στον καθένα μας "αντιστοιχούν" περίπου 2 εκτάρια από τον πλανήτη, από τα οποία 
μόνο το 1.7 είναι διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση, δηλαδή, τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 25% 
περισσότερο από την ετήσια παραγωγή της γης. Με άλλα λόγια η Γη χρειάζεται ένα χρόνο και τρεις 
μήνες για να παράγει ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε για ένα μόνο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
δημογραφικές αλλαγές (αύξηση πληθυσμού με σταθερή όμως την επιφάνεια του πλανήτη Γη), σε 50 
χρόνια η κατά κεφαλή "διαθέσιμη" επιφάνεια εδάφους δεν θα ξεπερνάει το ένα εκτάριο. 
Το μέγεθος του "οικολογικού αποτυπώματος" διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τον 
τρόπο ζωής και κατανάλωσης. Το οικολογικό αποτύπωμα ενός μέσου Ευρωπαίου καλύπτει 4.97 
εκτάρια. Αν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη ζούσαν και κατανάλωναν όπως οι Ευρωπαίοι θα 
χρειαζόμασταν περίπου τρεις πλανήτες. 
 
 Αναρωτηθήκατε ποτέ πόση έκταση γης χρειάζεται για να υποστηρίξει του τρόπο ζωής σας; Με το 
ερωτηματολόγιο του Οικολογικού Αποτυπώματος μπορείτε να δείτε πόσο αειφόρος είναι ο τρόπος 
που ζείτε. Ανακαλύψτε τις πιο καταναλωτικές σε πόρους δραστηριότητές σας και μάθετε τι πρέπει να 
κάνετε για να αφήνετε όσο το δυνατόν λιγότερο τα ίχνη σας 
 
1. Ποιες είναι οι διατροφικές σας συνήθειες;  
Προτιμώ τα βιολογικά προϊόντα και είμαι χορτοφάγος. (1) 
Αποφεύγω το κρέας και καταναλώνω πολλά φρέσκα λαχανικά και φρούτα. ( 2) 
Καταναλώνω κρέας 3 με 4 φορές την εβδομάδα. (3) 
Τρώω κρέας τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. (4) 
Προτιμώ τα έτοιμα και τα προψημένα γεύματα . (5) 
Σύνολο: ………………… 
2. Οικογενειακές μετακινήσεις  
Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, 
τρένο, τραμ, τρόλεϊ, μετρό). (1 ) 
Χρησιμοποιούμε συνήθως το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο. 
Έχουμε …μικρά αυτοκίνητα. (2) x αριθμό αυτοκινήτων …. =……. 
Έχουμε … μεγάλα αυτοκίνητα. (3) x αριθμό αυτοκινήτων ….= …….  
Σύνολο: ………………… 
3. Ατομικές μετακινήσεις 
Σχεδόν πάντα περπατώ ή πηγαίνω με το ποδήλατό μου. (1)  
Αν πηγαίνω πιο μακριά, χρησιμοποιώ μέσα μαζικής μεταφοράς. (2) 
Κάποιος από την οικογένεια με πηγαίνει με το αυτοκίνητό του. (3) 
Σύνολο: ………………… 
 



 
4. Πού κατοικείτε; 
Σε διαμέρισμα. (1) 
Σε σπίτι που μοιράζεται έναν ή περισσότερους τοίχους με άλλα σπίτια. (2)  
Σε μονοκατοικία. (3) 
Σύνολο: ………………… 
5. Ενέργεια για θέρμανση και ψύξη 
Δε χρησιμοποιούμε κλιματισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πολύ σπάνια ανοίγουμε το 
καλοριφέρ το χειμώνα. (1) 
Χρησιμοποιούμε τον κλιματισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν είναι απολύτως απαραίτητος, 
και χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση το καλοριφέρ το χειμώνα, αλλά προσπαθούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο να εξοικονομούμε ενέργεια. (2) 
Ο κλιματισμός είναι μόνιμα ανοικτός το καλοκαίρι, και το καλοριφέρ το χειμώνα. (3) 
Σύνολο: ………………… 
6. Πόσες ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιείτε; 
Δε χρησιμοποιούμε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές και αποφεύγουμε συσκευές ενεργοβόρες, 
όπως το στεγνωτήριο ρούχων. (1)  
Χρησιμοποιούμε πολλές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά όλες είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
(2) 
Χρησιμοποιούμε πολλές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά δεν είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. (3) 
Σύνολο: ………………… 
 
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από την ομάδα μας, έγινε στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων. Πρώτα προσθέσαμε τα επιμέρους σύνολα και μετά υπολογίσαμε το γενικό σύνολο σε 
κάθε άτομο. Μετά υπολογίσαμε το μέσο όρο της ομάδας και το συγκρίναμε με το ατομικό γενικό 
σύνολο. Διαπιστώσαμε ότι σε σύνολο 16 ερωτηματολογίων που συμπληρώσαμε τα 5 είχαν 
μεγαλύτερο γενικό σύνολο από το μέσο όρο της ομάδας που ήταν 14.5. Τα αποτελέσματα φαίνονται 
στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο για τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος καθώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρει 
η πολιτεία για τη μείωση  του οικολογικού αποτυπώματος των κατοίκων της και τη σωτηρία του 
πλανήτη μας. 
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4)Μελετήσαμε μεγάλα τεχνικά έργα 
 
ΔΥΟ ΙΣΘΜΟΙ- Ο ΕΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΔΙΩΡΥΓΑ 1893 ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑ 2004 
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να διαπιστώσουμε πόσο  αλλάζει το ανάγλυφο από την 
κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, πώς η τεχνολογία βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας της 
καθημερινής  ζωής των ανθρώπων και πόσο δύσκολα είναι στην κατασκευή τους κάποια τεχνικά 
έργα.  
 
Πριν από περίπου 13.200 χρόνια, ο Κορινθιακός Κόλπος ήταν ακόμη μια κλειστή λίμνη και η 
Πελοπόννησος συνδεόταν με τη Στερεά Ελλάδα με δύο ισθμούς: στα ανατολικά με τον ισθμό της 
Κορίνθου, όπου διανοίχθηκε η γνωστή διώρυγα το 1893, και στα δυτικά με τον ισθμό του Ρίου, όπου 
κατασκευάστηκε η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου το 2004. 
 
ΓΕΦΥΡΑ  ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ  
Έχουν περάσει περισσότερα από εκατό χρόνια από τη στιγμή που ο τότε πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Χαρίλαος Τρικούπης, οραματίστηκε τη γεφύρωση των τριών χιλιομέτρων που χωρίζουν το 
Ρίο από το Αντίρριο. 
Το 2004 αυτό το μεγαλόπνοο όραμα γίνεται πραγματικότητα. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί 
ορόσημο  της Ελλάδας του 21

ου
 αιώνα, ενώ ήταν προορισμένη να αλλάξει την καθημερινότητα 

μέρους των κατοίκων της χώρας. 
Το κολοσσιαίο αυτό έργο βρίσκεται πάνω από ένα τεκτονικό ρήγμα, αποτελεί στοιχείο κλειδί για το 
ελληνικό δίκτυο μεταφορών και έχει σημαντικές επιπτώσεις στις παρακείμενες περιφέρειες. 

 

 

 



Τρία χιλιόμετρα από τη μια ακτή στην άλλη, 65 μ. βάθος, με θαλάσσιο πυθμένα αποτελούμενο από 
ένα στρώμα τουλάχιστον 100 μ. με ασταθή ιζήματα, χωρίς προσβάσιμο βραχώδες στρώμα, σε μια 
σεισμική περιοχή που θεωρείται από τις πιο δραστήριες στην Ελλάδα, λόγω του τεκτονικού ρήγματος 
μεταξύ της βόρειας και νότιας ακτής. Το έργο, αδιανόητο πριν από μόλις είκοσι χρόνια, μπόρεσε να 
πραγματοποιηθεί χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας μοντελοποίησης της συμπεριφοράς της ύλης. 
Πρόκειται για ένα ηράκλειο έργο. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή 
γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο. 250.000κ.μ. μπετόν, μεταλλικός σκελετός 172.000 
τόνων, τέσσερις πυλώνες ύψους περίπου 220 μ. από τον πυθμένα της θάλασσας μέχρι την κεφαλή 
τους που συγκρατούν 368 καλώδια τοποθετημένα  ανά διαστήματα, τα οποία στηρίζουν ένα συνεχές 
και πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα μήκους 2252μ.με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560μ. και δυο 
πλευρικά των 286μ.Ακόμα υπάρχουν δυο γέφυρες πρόσβασης στα δυο άκρα της με μήκη 380μ. στη 
πλευρά του Ρίου και 228μ. στην πλευρά του Αντίρριου.  Τα θεμέλιά της βρίσκονται σε βάθος 
θαλάσσης που φτάνει μέχρι και τα 65 μέτρα. Τόσο αυτό όσο και η διάμετρος των θεμελίων που 
ανέρχεται σε 90 μέτρα αποτελούν παγκόσμια ρεκόρ για γέφυρα και η τεχνική θεμελίωσής της είναι 
ανάλογη με τη θεμελίωση εξεδρών άντλησης πετρελαίου ανοικτής θάλασσας. Τα τεχνικά επιτεύγματα 
του έργου που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της κατασκευής αποτελούν άλλο ένα στοιχείο που 
εντυπωσιάζει. Για να ενισχυθεί ο πυθμένας της θάλασσας, μεγάλοι ατσάλινοι σωλήνες 
τοποθετήθηκαν στο σημείο που επρόκειτο να εδραστεί κάθε βάθρο της γέφυρας, δηλαδή 200 
ενθέματα ανά βάθρο.. Στη συνέχεια, ο πυθμένας καλύφθηκε με ένα χοντρό στρώμα αμμοχάλικου. 
Κάθε βάση, βάρους 75.000 τόνων, κατασκευάστηκε σε ξηρά δεξαμενή και στη συνέχεια 
ρυμουλκήθηκε επιπλέοντας στην οριστική της θέση όπου συνεχίστηκε η κατασκευή μέσα στο νερό με 
τη βοήθεια ενός οικοδομικού γερανού, μέχρι το βάρος της να επιτρέψει την πόντισή της στην οριστική 
της θέση. Και αυτό το εγχείρημα έγινε για πρώτη φορά.  

 
Διακρίνεται κυρίως από τα κριτήρια ασφάλειας που υπαγόρευσαν τη σχεδίασή της ώστε να αντέχει σε 
ανέμους 250χλμ./ώρα, σε πρόσκρουση τάνκερ 180.000 τόνων που κινείται με ταχύτητα 16 κόμβων ή 
σε σεισμική δόνηση εντάσεως μεγαλύτερης των 7 ρίχτερ. Τα πλατιά και ρηχά θεμέλια                                                             
θεωρήθηκαν η καλύτερη λύση για τη θεμελίωση της γέφυρας. Σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, 
μεταλλικοί βραχίονες που βρίσκονται στο ύψος των βάθρων της γέφυρας, κάτω από το κατάστρωμα, 
θα σπάσουν απελευθερώνοντας το κατάστρωμα ώστε να σχηματίσει μια τεράστια κούνια, που θα 
κρέμεται από τα καλώδια, ενώ οι τεράστιοι αποσβεστήρες θα περιορίζουν τις ταλαντώσεις. 

  
Ωστόσο, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, το καλύτερο ρεκόρ της εντυπωσιακής αυτής Γέφυρας 
είναι ότι κατασκευάστηκε «χωρίς κανένα σοβαρό ατύχημα, χωρίς να χυθεί ούτε μια σταγόνα αίματος» 
Η μόνιμη σύνδεση με τη γέφυρα εξασφαλίζει: α) μείωση του χρόνου διέλευσης στα 5 λεπτά (έναντι 45 
λεπτών με τα οχηματαγωγά) β) διέλευση με άνετες και ασφαλείς συνθήκες υψηλού επιπέδου και γ) 
συνεχή λειτουργία, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.  
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο σημαντικών οδών και συγκεκριμένα του 
αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών-Καλαμάτας (έργο παραχώρησης που διαχειρίζεται η 



Ολυμπία Οδός) και του αυτοκινητοδρόμου Ιωαννίνων-Αντιρρίου (έργο παραχώρησης που 
διαχειρίζεται η Ιονία Οδός), οι οποίες συνδέουν τις πιο σημαντικές ελληνικές πόλεις και αποτελεί 
τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητοδρόμων. 

 
Η Γέφυρα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (και κατ’ επέκταση με τη Δυτική 
Ευρώπη) μέσω των λιμανιών της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Η Γέφυρα έχει τιμηθεί από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα με 9 Διεθνή Βραβεία από τα οποία ξεχωρίζουν τα εξής: 

 Βραβείο Εξέχουσας Δομής 2006 της Διεθνούς Ένωσης Γεφυροποιίας & Δομικών Έργων 
(IABSE) 

 Βραβείο Εξεχόντων Δομικών Έργων 2006 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fib) 

 Μέγα Βραβείο Εξεχόντων Επιτευγμάτων Έργων Πολιτικού Μηχανικού της Αμερικανικής 
Εταιρείας Πολιτικών 

 Μηχανικών (ASCE) 2005 [απονέμεται για πρώτη φορά σε έργο εκτός Η.Π.Α. 
Η ανάπτυξη είναι ορατή τόσο στη περιοχή γύρω από τη γέφυρα, όσο και στην καθημερινότητα της 
τοπικής κοινωνίας. Από τις δυτικές παρυφές της Πάτρας μέχρι τις ανατολικές της Ναυπάκτου, 
αναπτύσσεται μια νέα μεγάλη περιφερειακή μητρόπολη. Η Γέφυρα ¨Χαρίλαος Τρικούπης¨ ενίσχυσε 
σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Σημαντικό τεκμήριο αποτελούν τα συμπεράσματα 
έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών . 
«Χάρη σε μια συγκεκριμένη μέθοδο που στηρίζεται σε διαπεριφερειακά δεδομένα, υπολογίστηκε ο 
πολλαπλασιαστής του έργου και βρέθηκε ότι είναι 1,88. Επομένως, με βάση το συνολικό επενδυτικό 
κόστος της Γέφυρας (800 εκατ. ευρώ), εκτιμήθηκε ότι η συνολική επίδραση του έργου σε ολόκληρη 
την εθνική οικονομία ανήλθε περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ. Μεγάλο μέρος της συνολικής επίδρασης 
(67%) παραμένει στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.» 
Η ίδια έρευνα “…κατέδειξε ότι η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη 
Δυτική Ελλάδα και τη χώρα γενικότερα, τόσο από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, όσο και από 
κοινωνική… Οι επιδράσεις του Έργου μεταβάλλουν τις εισοδηματικές και εργασιακές συνθήκες των 
γύρω περιοχών, αλλά και τις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, με αποτέλεσμα να 
απελευθερώνονται νέες αναπτυξιακές δυνάμεις, οι οποίες με κατάλληλα μέτρα και πολιτικές θα 
προσφέρουν περαιτέρω ανάπτυξη στις περιφερειακές οικονομίες… Η ανάλυση τεκμηριώνει το 
γεγονός ότι η Γέφυρα αναμένεται να διαδραματίσει έναν ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο ως άξονας 
διασύνδεσης της χώρας με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και τη Μεσόγειο και τις χώρες της 
ΜέσηςΑνατολής.” 
[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ - 
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - Πανεπιστήμιο Πατρών 2006] 
Αφού μελετήσαμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε διαπιστώσαμε πόσο απαραίτητο ήταν το έργο της 
κατασκευής της γέφυρας, πόσο απαιτητική ήταν η κατασκευή του ως προς την αντιμετώπιση των 
πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή,  του προβλήματος της έντονης σεισμικής 
δραστηριότητας της περιοχής καθώς και της απομάκρυνσης της νότιας ακτής στο Ρίο από τη βόρεια 
ακτή στο Αντίρριο κατά αρκετά χιλιοστά κάθε χρόνο 
Ακόμα είδαμε το πόσο συνέβαλε  η κατασκευή της γέφυρας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
των κατοίκων της δυτικής Ελλάδας, στην ανάπτυξη της περιοχής και γενικότερα στην εθνική 
οικονομία μας.   
Για να κατανοήσουμε όλα τα παραπάνω κατασκευάσαμε μία γέφυρα, χρησιμοποιώντας χαρτί, 
κολλητική ταινία και σπάγκο, με τα εξής χαρακτηριστικά:  
Μήκος 2,252 μ. 
Ύψος 70 εκ.  
Πλάτος 15 εκ. 



Τη γέφυρα τη στηρίξαμε στα δύο άκρα της σε δύο καρέκλες, και σε τέσσερα ενδιάμεσα σημεία από 
χαρτόνι χοντρό ύψους 70 εκ .  
Φυσήξαμε με δύναμη  τη γέφυρα, και παρατηρήσαμε ότι αυτή ταλανιζόταν δεξιά- αριστερά. Μετά 
δημιουργήσαμε ένα μικρό σεισμό, πηδώντας δυο-τρεις φορές όλοι μαζί στο δάπεδο και η γέφυρα 
αναπηδούσε. Οι ταλαντώσεις της γέφυρας ήταν ανάλογες με τις δυνάμεις που εξασκούσαμε σ΄ αυτήν. 
 

 

 



ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 

 
Από την διάνοιξη της διώρυγας το 1886 
 
Ο Ισθμός αποτελεί το κατεξοχήν στρατηγικό σημείο του ελλαδικού χώρου κι ένα από τα 
σημαντικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Η διάνοιξή του αποτέλεσε από την αρχαιότητα μείζον 
θέμα, καθώς η δημιουργία της διώρυγας θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα διευκόλυνε τη 
ναυσιπλοΐα  και το εμπόριο.  
Έτσι, πρώτος συνέλαβε το έργο της διάνοιξης του Ισθμού ο τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος, περί 
το 602 π.Χ., ο οποίος τελικά αρκέστηκε στη δημιουργία της διόλκου. Εν συνεχεία ο Δημήτριος ο 

Πολιορκητής, ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Καλιγούλας και ο 
Νέρων διαδοχικά μελέτησαν και επιχείρησαν τη 
διάνοιξη, όμως χωρίς επιτυχία. Μάλιστα ο τελευταίος, 
κατά το 67 μ.Χ., άρχισε εργασίες εκσκαφής 
χρησιμοποιώντας χιλιάδες εργάτες και προχωρώντας 
σε μήκος 3.300 μέτρων. Ο Ηρώδης ο Αττικός, οι 
Βυζαντινοί στη συνέχεια και οι Ενετοί τέλος ήταν οι 
"διάδοχοι" του Νέρωνα στο όραμα της διάνοιξης του 
Ισθμού, αλλά εγκατέλειψαν την προσπάθεια για 
διάφορους λόγους. Το τέλος της οθωμανικής 
κυριαρχίας βρήκε την Ελλάδα στο κατώφλι της 
Βιομηχανικής εποχής. 
Οι συνθήκες για τη διόρυξη του Ισθμού ήταν πιο 
ευνοϊκές και ο κυβερνήτης Καποδίστριας, 
προβλέποντας τη μεγάλη σημασία που θα είχε 
γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας η κατασκευή 

της διώρυγας, ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε ειδικό μηχανικό. Τo κονδύλι όμως των 40 εκατομμυρίων 
χρυσών φράγκων που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό δαπάνης, κρίθηκε αναγκαίο για την εκτέλεση 
του έργου, δεν μπορούσε να εξευρεθεί από τη διεθνή χρηματαγορά, πολύ περισσότερο δε να διατεθεί 
από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Έτσι η προσπάθεια του κυβερνήτη Καποδίστρια εγκαταλείφθηκε. 

http://www.korinthia.net/p/0056.jpg


Με την Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα και 2400 χρόνια από την εποχή του Τυράννου της 
Κορίνθου Περίανδρου, η Τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε την υλοποίηση της πανάρχαιας ιδέας 
διόρυξης του Ισθμού. 
 Η πραγματοποίηση του έργου κρίθηκε αναγκαία από την μελέτη των συνθηκών του διεθνούς 
εμπορίου και της ναυτιλίας στη Μεσόγειο. Έτσι άρχισε η προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων από τη 
διεθνή χρηματαγορά. 
 Η δια του Ισθμού οδός παρείχε δυο σημαντικά πλεονεκτήματα στην διεθνή ναυτιλία και κατ’ 
επέκταση στο διεθνές εμπόριο. Ασφάλεια και Οικονομία. Η παράκαμψη των επικίνδυνων ακρωτηρίων 
Κάβο Μαλέα και Κάβο Ματαπά δεν θα μείωνε μόνο τους κινδύνους από ναυτικά ατυχήματα, αλλά και 
το κόστος μεταφοράς (ασφάλιστρα, καύσιμα, χρόνος). Το 1852 ο Λ. Λυγούνης, ο οποίος είχε 
διατελέσει διευθυντής των έργων του Νείλου, επεξεργάστηκε σχέδιο τομής του Ισθμού και κατέθεσε 
την πρότασή του στην Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ δέκα χρόνια αργότερα ο Γάλλος μηχανικός Grimant 
De Caux κατέθεσε τις δικές του προτάσεις στην ελληνική βουλή. Αμφότερες όμως, κρίθηκαν από το 
ελληνικό κράτος ανεδαφικές. 
 Μετά από τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ (1869), η Κυβέρνηση Ζαΐμη, το Νοέμβριο του 1869, 
έλαβε την απόφαση τομής του Ισθμού και ψήφισε το νόμο της « περί διορύξεως του Ισθμού της 
Κορίνθου». Με το νόμο αυτό είχε δικαίωμα η κυβέρνηση να παραχωρήσει σε εταιρεία η ιδιώτη το 
προνόμιο κατασκευής και εκμεταλλεύσεως της διώρυγας της Κορίνθου. 
 Τελικά το 1881 το ελληνικό δημόσιο κατακύρωσε το έργο στον στρατηγό Στέφανο Τυρρ μαζί με το 
προνόμιο εκμεταλλεύσεως της διώρυγας για 99 χρόνια. 
 Ο Τυρρ, ένα χρόνο μετά την κατακύρωση του έργου, συνέστησε ανώνυμο εταιρεία με την επωνυμία 
«Διεθνής Εταιρεία της θαλασσίου Διώρυγας της Κορίνθου». Με τη σύμβαση αυτή και ύστερα από 
διάφορες τροποποιήσεις, οι διαστάσεις της διώρυγας καθορίστηκαν τελικά σε 22μ. πλάτος στον 
πυθμένα, 24 μ. στην επιφάνεια της θάλασσας και βάθος 8 μ. Οι εργασίες άρχισαν στις 23-4-1882  του 
επομένου έτους με μεγάλη επισημότητα, παρόντος του βασιλιά και της βασιλικής οικογένειας, ενώ 
προκρίθηκε ως οικονομικότερη και σωστότερη η χάραξη που είχε εφαρμόσει ο Νέρων με συνολικό 
μήκος 6.300 μέτρα. Στις 25-7- 1893  κι αφού το έργο είχε αναλάβει πια η ελληνική εταιρεία με την 
επωνυμία "Εταιρεία της διώρυγος της Κορίνθου" υπό τον Α. Συγγρό- εν τω μέσω κανονιοβολισμών η 
Βασίλισσα Όλγα έκοψε με χρυσό ψαλίδι την κορδέλα των εγκαινίων της Διώρυγος, ενώ το πρώτο 
πλοίο τη διέπλεε επισήμως. Η Διώρυγα, για τη δημιουργία της οποίας είχαν χρησιμοποιηθεί 2.500 
εργάτες και τα τελειότερα μηχανήματα της εποχής, ήταν συνολικού μήκους 6.343 μέτρων, πλάτους 
στην επιφάνεια της θάλασσας 24,6 μέτρων και στο βυθό της 21,3 με ωφέλιμο βάθος 7,5 έως 8 μέτρα 
και είχαν εξορυχθεί 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χωμάτων για την κατασκευή της, ενώ σε όλο το 
μήκος της είχαν κατασκευαστεί κρηπιδότοιχοι μέχρι ύψους 2 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. 
Η "Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου" εκμεταλλεύτηκε τη Διώρυγα μέχρι το 1906, οπότε την 
ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα μέσω της "Νέας Ανωνύμου Εταιρείας της Διώρυγος της Κορίνθου". Τέλος, 
από την 1η Νοεμβρίου του 1980 η εκμετάλλευση της Διώρυγας περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο το 
οποίο με το Ν. 1067/80 συνέστησε την "Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου" η οποία 
εκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα τη Διώρυγα.  
Στα 107 χρόνια της λειτουργίας της η Διώρυγα έχει κατά καιρούς κλείσει, κυρίως λόγω των 
καταπτώσεων των πρανών της, εξαιτίας της ιδιόμορφης γεωλογικής σύστασης της περιοχής. Έτσι 
μέχρι το 1940 παρέμεινε κλειστή συνολικά 4 χρόνια λόγω καταπτώσεων -με αποκορύφωμα το 1923 
(2 χρόνια). Το 1944 κατά την αποχώρησή τους οι Γερμανοί προκάλεσαν την πτώση 60.000 κυβικών 
μέτρων χωμάτων και οι εργασίες εκφράξεως κράτησαν 5 χρόνια.  
Στη Διώρυγα λειτουργούν σήμερα δύο βυθιζόμενες γέφυρες. Μία στην Ποσειδωνία και μία στην 
Ισθμία που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ Στερεάς και Πελοποννήσου, ενώ κάθε χρόνο το πιο 
διάσημο κανάλι του ελλαδικού χώρου διαπλέεται από 15.000 περίπου πλοία, 50 τουλάχιστον 
διαφορετικών εθνικοτήτων, αποτελώντας αυτή τη στιγμή τον αδιαμφισβήτητο θαλασσινό "ομφάλιο 
λώρο" μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου.  Ο Ισθμός της Κορίνθου δεν αποτελεί απλώς ένα 
 
διεθνή κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών 
αλλά και μια πηγή προσέλευσης χιλιάδων 
επισκεπτών λόγω της τεράστιας Ιστορίας 
της με απήχηση σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Πλήθος κόσμου διασχίζει τον Ισθμό για να 
θαυμάσει αυτό το εντυπωσιακό ανθρώπινο 
έργο. Η θέα όμως από κάτω προς τα πάνω 
είναι ακόμα πιο μαγευτική! Μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία, στους επισκέπτες 



της Διώρυγας, τη διάπλους ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στη χώρα μας. Τους δίνει 
τη δυνατότητα να απολαύσουν το επιβλητικό τοπίο στα πάντα γαλήνια νερά του Ισθμού.  
 Πέρασαν τον ισθμό της Κορίνθου κάνοντας... κουπί πάνω σε σανίδες του surf. Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, λάτρεις του surf πέρασαν τη διώρυγα του ισθμού της Κορίνθου πάνω στις σανίδες τους. Ο 
λόγος για το «1st Corinth Canal SUP Crossing», μία εκδήλωση όπου συμμετείχαν πάρα πολλοί 
αθλητές, οι οποίοι διέσχισαν την ιστορική διώρυγα κάνοντας απλά… κουπί. Η εμπειρία ήταν 
ανεπανάληπτη. 
Ένα μοναδικό επίτευγμα πέτυχε ο παγκοσμίου φήμης, πρωταθλητής freestyle motocross Ρόμπι 
Μάντισον «πετώντας» με τη μοτοσυκλέτα 
του πάνω από την Διώρυγα του Ισθμού της 
Κορίνθου. Ο 28χρονος Αυστραλός, 
απογειώθηκε από τη νοτιοδυτική πλευρά 
του Ισθμού και αφού πραγματοποίησε άλμα 
μήκους 85 μέτρων, προσγειώθηκε με 
ασφάλεια στην απέναντι. 
    Και για λίγους τολμηρούς προσφέρει 
μοναδική  απόλαυση με το  Bungee 
Jumping. Ο Ισθμός της Κορίνθου κάνει το 
άλμα ακόμα πιο μοναδικό, εξαιτίας της 

επιβλητικής θέας του καναλιού. Η πλατφόρμα βρίσκεται στο κάτω μέρος της τουριστικής γέφυρας της 
Κορίνθου σε ύψος 80 μέτρων από την επιφάνεια του νερού και πολλοί λένε ότι είναι ένα από τα 
καλύτερα σημεία για Bungee στον κόσμο. 
  
  

 

Αεροφωτογραφία της Διώρυγας  της Κορίνθου 



 

  
 
Τμήμα της διόλκου προς τον Κορινθιακό             Γκραβούρα που αποτυπώνει τις εργασίες 
 Κόλπο μεταξύ Κορίνθου & Λουτρακίου              διάνοιξης της διώρυγας του Ισθμού το1886 
 

 

Ακόμη, λόγω της υψηλής σεισμικότητας του Κορινθιακού κόλπου προκαλεί το ενδιαφέρον της 
παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε έναν εκπαιδευτικό γεώτοπο, 
με προφανή οφέλη για την τοπική κοινωνία και τη χώρα διότι διαθέτει χαρακτηριστικά που την 
καθιστούν μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο.  Ο Ισθμός της Κορίνθου βρίσκεται στους 10 
δημοφιλέστερους προορισμούς  για κρουαζιέρες και καταλαμβάνει την 9η θέση παγκοσμίως, 
ανάμεσα σε προορισμούς όπως η Αλάσκα, η Ανταρκτική, η Βενετία κ.α. με ανάλογη ανάπτυξη της 
τοπικής και εθνικής οικονομίας. 

 Αφού μελετήσαμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε διαπιστώσαμε πόσο απαραίτητο ήταν το έργο της 
κατασκευής της διώρυγας για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο, πόσο δύσκολη  ήταν η κατασκευή της σε 
μια ιδιόμορφης γεωλογικής σύστασης περιοχή και το ρόλο που παίζει στη σύνδεση δυτικής και 
ανατολικής Μεσογείου στον ελλαδικό χώρο (Α Ιταλία – Αιγαίο).  
 
 



ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΑ –  ΔΥΟ ΛΙΜΝΕΣ 
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να αναφέρουμε τους λόγους για την κατασκευή φραγμάτων 
(π.χ. άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρισμού), ποια είναι τα οφέλη και τα προβλήματα από την 
κατασκευή αυτών των τεχνικών έργων και ποιες είναι οι μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την κατασκευή τους.  
 
ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΟΥΑΝ 
Το Φράγμα του Ασουάν είναι ένα υδροηλεκτρικό φράγμα στον ποταμό Νείλο της Αιγύπτου, κοντά 
στην πόλη Ασουάν, το μεγαλύτερο της χώρας και ένα από τα σπουδαιότερα του κόσμου. 
Για πολλούς αιώνες, οι κάτοικοι της Αιγύπτου υπέφεραν είτε από έλλειψη είτε από πληθώρα νερού.  
Ο Νείλος πλημμύριζε κάθε χρόνο από τα πανάρχαια χρόνια. Οι πλημμύρες έφερναν γόνιμη λάσπη 
επάνω στη γη, βοηθώντας τους αγρότες στις καλλιέργειές τους. Κάποια χρόνια υπήρχε ξηρασία, και 
δεν υπήρχε αρκετό νερό για να μεγαλώσουν τις καλλιέργειες ή να χρησιμοποιήσουν για την 
καθημερινή ζωή. Άλλα έτη υπήρχε τόσο πολύ νερό ώστε ο ποταμός Νείλος πλημμύριζε, 
καταστρέφοντας σπίτια και  καλλιέργειες και διαβρώνοντας εύφορα εδάφη. Ήταν επιτακτική λοιπόν η 
ανάγκη για εξεύρεση λύσης σε αυτά τα προβλήματα. 
Η απάντηση ήταν το φράγμα του Ασουάν.  
Το φράγμα θα έπρεπε να εξυπηρετεί τρεις ανάγκες: 
 α) να ελέγχει τις πλημμύρες του ποταμού Νείλου και εξασφαλίζει μια σταθερή ροή νερού 
 β) να αποθηκεύει νερό από τις πλημμύρες, έτσι ώστε να μπορεί να αποδεσμεύεται σε βραδύτερο 
ρυθμό και 
 γ) να παράγει υδροηλεκτρική ενέργεια για τα εργοστάσια και τις πόλεις της Αιγύπτου.  
Το 1902 οι μηχανικοί έχτισαν ένα φράγμα στα νότια του Ασουάν προκειμένου να ελέγξουν τις 
πλημμύρες. Το ύψος του αυξήθηκε το 1912 και ξανά το 1933. Αλλά αυτό το πρώτο φράγμα του 
Ασουάν δεν στάθηκε αρκετό για τον πλήρη έλεγχο του Νείλου.  
Το νέο Υψηλό Φράγμα του Ασουάν άρχισε να κατασκευάζεται το 1960.  
 Οι Σοβιετικοί βοήθησαν το λαό της Αιγύπτου στο σχεδιασμό και την κατασκευή φράγματος από  
μπάζα χώματος και γρανίτη κι ένα σκελετό από πηλό και τσιμέντο. Το πλάτος του ξεπερνά τα 3,6 χιλ. 
Έχει ύψος 111 μέτρα και πάχος στην κορυφή 40 μέτρα. το πάχος του στη βάση φτάνει τα 925 μέτρα. 
Η οικοδόμηση του φράγματος ολοκληρώθηκε σε 10 χρόνια με κόστος 1 δισεκατομμύριο δολάρια. 
 Το φράγμα χτίστηκε περίπου 13 χιλιόμετρα νότια της αιγυπτιακής πόλης του Ασουάν, και το όνομά 
του ήταν Υψηλό Φράγμα Ασουάν (Aswan High Dam). Οι Σοβιετικοί προμήθευσαν επίσης τον 
υδροηλεκτρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 

Η ΛΙΜΝΗ ΝΑΣΕΡ 
Το Υψηλό Φράγμα του Ασουάν εγκαινιάστηκε επίσημα το 1971. Κατά την εποχή των βροχών το 
φράγμα συγκρατεί τα ανερχόμενα νερά του Νείλου. Με την άνοδο των νερών πίσω από το φράγμα 
σχηματίστηκε σταδιακά μια υδαταποθήκη μήκους 500 χιλιομέτρων, που ονομάστηκε λίμνη Νάσερ, 
προς τιμή του Αιγύπτιου προέδρου Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ. 
Ο σχηματισμός της τεχνητής λίμνης ανάγκασε κάπου 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους. Μετακινήθηκαν σε μια νέα αγροτική περιοχή κάπου 50 χιλ. βόρεια από το Ασουάν. Αρκετοί 
αρχαίοι ναοί και νησιά πλημμύρισαν αλλά μερικά μνημεία διασώθηκαν. Στα πλαίσια μιας τεράστιας 
επιχείρησης, οι ναοί του Ραμσή του Β’ και της Νεφερτίτης τεμαχίστηκαν σε ογκόλιθους των 30 τόνων 
και ξανασυναρμολογήθηκαν, κομμάτι κομμάτι στους λόφους επάνω από τον ποταμό. Το δύσκολο 
αυτό έργο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια δουλειάς. Άλλοι μικρότεροι ναοί μετατοπίστηκαν από ένα νησί 
του Νείλου που επρόκειτο να βυθιστεί. 

 Το φράγμα  έχει προσφέρει τόσο θετικά και τα αρνητικά στους ανθρώπους και στο περιβάλλον 
έδαφος. 

Θετικές επιπτώσεις του φράγματος: 

Παρέχει μια σταθερή πηγή νερού για τον πληθυσμό της Αιγύπτου. 

Βοηθάει στον έλεγχο των πλημμυρών του ποταμού Νείλου. 

Επιτρέπει πολλές καλλιέργειες μέσα στον ίδιο χρόνο, αντί για μια μόνο καλλιέργεια. 

Το εργοστάσιο υδροηλεκτρικής ενέργειας παράγει περίπου το μισό του συνόλου της ηλεκτρικής 
ενέργειας της Αιγύπτου. 

Επέτρεψε την καλλιέργεια περισσότερης παραποτάμιας γης, γύρω από το ποταμό Νείλο. 

Αυξήθηκε το γεωργικό εισόδημα κατά 200%. 

Δημιουργήθηκε η λίμνη Νάσερ, μια από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες στον κόσμο και είχε σκοπό 
την ψυχαγωγία και την επέκταση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των εσωτερικών περιοχών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Υδροηλεκτρικό_φράγμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Νείλος
http://el.wikipedia.org/wiki/Αίγυπτος
http://el.wikipedia.org/wiki/Ασουάν
http://el.wikipedia.org/wiki/ΕΣΣΔ
http://el.wikipedia.org/wiki/Ασσουάν
http://el.wikipedia.org/wiki/Γκαμάλ_Άμπντελ_Νάσερ


Αναπτύχθηκε η βιομηχανία  λιπασμάτων και μετάλλων που προσέφεραν θέσεις εργασίας και 
εισόδημα στους κατοίκους των γύρω περιοχών. 

Τα ταξίδια μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου έγιναν ευκολότερα. 

Αυξήθηκαν οι δυνατότητες για τον τουρισμό κατά μήκος του ποταμού Νείλου και σε όλη την Αίγυπτο. 
 
Αρνητικές επιπτώσεις του φράγματος  

Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι χρειάστηκε να μετακινηθούν λόγω της υψηλής υγρασίας που 
δημιουργείται από το νερό του φράγματος. Το κόστος μετακίνησης για την Αίγυπτο ήταν πάνω από 
40 εκατομμύρια δολάρια. 

Η πίεση του μεγάλου όγκου του νερού προκαλεί διείσδυση του νερού στη γύρω ξηρά, και έχει 
αυξηθεί η πιθανότητα για σεισμούς στην εν λόγω περιοχή. 

Σχεδόν το 11% του νερού στο φράγμα χάνεται λόγω εξάτμισης. 

Εμφανίστηκαν παθήσεις που οφείλονται στο νερό (στάσιμα νερά-παθογόνα έντομα) και οι οποίες 
επηρεάζουν τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους. 

Δεδομένου ότι με το φράγμα σταματά η ροή του νερού του ποταμού και άρα και η ροή της άμμου και 
λάσπης, το νερό μεταφέρει λιγότερα θρεπτικά συστατικά και λιγότερη άμμο στις χαμηλότερες 
περιοχές .Επίσης αυξήθηκε μια αρρώστια την οποία προκαλούν  μικρά σκουλήκια που κρύβονται 
μέσα στα σαλιγκάρια του νερού του Νείλου. Κατά το παρελθόν οι ετήσιες πλημμύρες περιόριζαν τον 
αριθμό των σαλιγκαριών . 

Χρειάζεται η χρήση τεχνητών λιπασμάτων για την προσθήκη θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ενώ 
όσοι χρησιμοποιούν άμμο για να κατασκευάσουν τούβλα, σκάβουν γεωργική γη για να πετύχουν 
περισσότερη άμμο, καταστρέφοντας καλλιεργήσιμη γη. 

Τα εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων της χώρας  χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της 
ενέργειας που παράγεται από το φράγμα. 

Δεδομένου ότι το νερό στις χαμηλότερες περιοχές κυλά με πιο αργούς ρυθμούς, υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού (μικρά επιπλέοντα φυτά που αναπτύσσονται μέσα στο 
νερό) και το πόσιμο νερό που χρησιμοποιείται χρειάζεται να καθαρίζεται με μεγαλύτερες ποσότητες 
χλωρίου.  

Δεδομένου ότι υπάρχει λιγότερο νερό στα χαμηλότερα σημεία μετά το φράγμα, το αλάτι από τη 
Μεσόγειο Θάλασσα παρεισέφρησε αργά στην ενδοχώρα, καθιστώντας το έδαφος και τα υπόγεια 
ύδατα πιο αλμυρά από το κανονικό. Αυτό είναι καταστροφικό για το έδαφος και το πόσιμο νερό, με 
αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλο προς χρήση για ύδρευση και άρδευση. 

Εάν το φράγμα σπάσει, εκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται στα χαμηλότερα σημεία μετά το 
φράγμα θα σκοτωθούν και η γη και πάλι θα πλημμυρίσει. 
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 ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Οι ιστορικοί των αρχαίων χρόνων αναφέρουν τη λίμνη Κερκίνη για πρώτη φορά με το όνομα 
"Πρασσιάδα" και την τοποθετούν στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας των Σερρών. Αναφέρουν 
ακόμη, ότι ο ποταμός Στρυμόνας (κύριος τροφοδότης της λίμνης) ήταν πλωτός μέχρι την Ηδωνίδα 
πόλη των "Εννέα Οδών", τη σημερινή Αμφίπολη. Θρακικές φυλές Σίντιοι, Βισάλτες, Παίονες και 
Ήδωνες κατοικούσαν γύρω από τη λίμνη μέχρι που εκδιώχτηκαν από τους Μακεδόνες τον 5°π.Χ. 
αιώνα. Πυκνά δάση από βελανιδιές, οξιές, πεύκα και καστανιές σκέπαζαν τα βουνά και τους λόφους, 
στους οποίους ζούσαν κάπροι, ελάφια, αρκούδες, τεράστιοι ταύροι, λεοπαρδάλεις, λίγκες και 
λιοντάρια. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, λιοντάρια επιτέθηκαν στις καμήλες του Ξέρξη κατά το 
πέρασμα του Περσικού στρατού από το Στρυμόνα. Η λίμνη και τα έλη της πρόσφεραν τις πρώτες 
ύλες εξασφαλίζοντας την επιβίωση των κατοίκων. Μετά τη δραματική κατάληξη της Μικρασιατικής 
καταστροφής, περίπου 85.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή προσπαθώντας 
να επιβιώσουν κάτω από σκληρές συνθήκες. 
Ο ποταμός Στρυμόνας ανεξέλεγκτος, κατέστρεφε με την ορμή του καλλιέργειες και οικισμούς, ενώ η 
μάστιγα της ελονοσίας "θέριζε" τις ανθρώπινες ψυχές, με αποτέλεσμα το 20% των προσφύγων να 
πεθάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέθεσε το 1928 στην Αμερικανική 
εταιρεία John Monks- Ulen & Co την υλοποίηση εξυγιαντικών έργων στην πεδιάδα των Σερρών. Έτσι, 
το 1932 παραδίδεται το πρώτο φράγμα δίπλα στο χωριό Λιθότοπο, δημιουργώντας τον τεχνητό 
ταμιευτήρα της λίμνης Κερκίνης και αποστραγγίζοντας ταυτόχρονα τη λίμνη Αχινού και τις ελώδεις 
εκτάσεις στην πεδιάδα. Με αυτό το πολύ μεγάλο έργο για την εποχή, δόθηκε πνοή στον τόπο και 
στους παραλίμνιους οικισμούς. Λόγω της μεταφοράς και απόθεσης στη λίμνη μεγάλων ποσοτήτων 
φερτών υλών από τον ποταμό, έγινε επιτακτική η ανάγκη κατασκευής νέου υψηλότερου φράγματος, 
καθώς επίσης και η ανύψωση και επέκταση των αναχωμάτων. Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν το 
1982, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για 
άρδευση και τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της πεδιάδας. Η λίμνη έχει σχήμα 
"αχλαδιού", με κορυφή το φράγμα στο χωριό Λιθότοπο. Το μέγιστο μήκος της είναι περίπου 15km, το 
μέγιστο πλάτος 8,5km ενώ το βάθος κυμαίνεται από 1 έως 10m. Η επιφάνεια της αυξομειώνεται 
ανάλογα με την εποχή, από 55 έως 73km2. 
Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη είναι ένας από τους 10 Υγρότoπoυς Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας 
(γνωστοί και ως Υγρότoπoι Ramsar) και προστατεύεται από άλλες διεθνείς συνθήκες. Επίσης είναι 
μία από τις 196 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (IBA), και Περιοχή Ειδικής 
Προστασίας (SPA). Περιλαμβάνεται επίσης στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών Natura 2000. 
H λίμνη Κερκίνη είναι ένα πολύτιμο οικοσύστημα με πολλαπλά οφέλη και πλήθος αξιών. Οι 
κυριότερες είναι: 
Αντιπλημμυρική: Διαδραματίζει καίριο αντιπλημμυρικό ρόλο συγκρατώντας τα νερά του Στρυμόνα 
και αποτρέποντας τον κίνδυνο πλημμύρας στο χαμηλότερο τμήμα της πεδιάδας των Σερρών. 
Αρδευτική: Παρέχει νερό για άρδευση σε μεγάλο μέρος του νομού Σερρών ο οποίος έχει έντονο 
γεωργικό χαρακτήρα και είναι από τους πιο παραγωγικούς της χώρας. 
Αλιευτική: Είναι από τις πλουσιότερες σε ψάρια λίμνες στην Ελλάδα και αρκετοί από τους κατοίκους 
των παραλίμνιων κοινοτήτων ασχολούνται με την αλιεία. 
Βιοποικιλότητας: H ύπαρξη της λίμνης και της υγροτοπικής βλάστησης προσφέρει τροφή και 
καταφύγιο σε πολλά είδη της άγριας ζωής από ορνιθολογική άποψη με περισσότερα από 300 είδη 
πουλιών, ενώ αποτελεί την πιο σημαντική περιοχή διαχείμασης και μετανάστευσης του 
Aργυροπελεκάνου σε όλη την Ευρώπη. Έχει την μεγαλύτερη σε έκταση υδάτινη περιοχή της 
Ελλάδας που καλύπτεται από νούφαρα. Γύρω από τη λίμνη ζει ο μεγαλύτερος 
αριθμός βουβαλιών της Ελλάδας (500 περίπου), ενώ αξιόλογη είναι η παρουσία πολλών 
ειδών θηλαστικών και ψαριών. H συνύπαρξη ψαράδων και πελεκάνων και η χειμερινή εικόνα των 
ψαράδων που θρέφουν τα μεγαλοπρεπή αυτά πουλιά, δηλώνει με τον πιο εμφανή τρόπο 
την αρμονική αλληλεξάρτηση ανθρώπου και οικοσυστήματος. 
Εκπαιδευτική: Προσφέρεται για την άσκηση περιβαλλοντικής δημιουργικής εκπαίδευσης σε μαθητές 
και επισκέπτες λίμνη και η περιοχή γύρω από αυτή προσφέρεται για περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
αποτελεί ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού ώστε να συγκεντρώνει πλήθος 
ανθρώπων που αγαπούν τις ειδικές μορφές τουρισμού και την οικολογία. 
Αναψυχής: Μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη ξεκούραση και γαλήνη και να αποτελέσει πόλο 
ανάπτυξης ήπιων οικολογικών τουριστικών δραστηριοτήτων. 
Επιστημονική: Αποτελεί σημαντικό πεδίο επιστημονικής έρευνας για τους υγροτόπους, τη διαχείρισή 
τους και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις πάνω στις λειτουργίες τους, εξαιτίας της ποικιλότητας του 
βιολογικού της πλούτου και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή. 
Χλωρίδα και πανίδα Η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης αποτελεί ένα οικοσύστημα διεθνούς 
σημασίας, σπάνιας οικολογικής αξίας με παρουσία εκατοντάδων πουλιών, ποικιλομορφία βλάστησης, 
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πλούσια ιχθυοπανίδα και πολλά είδη θηλαστικών ερπετών και αμφιβίων. Τουλάχιστον 58 είδη 
θηλαστικών, 12 είδη αμφιβίων, 22 είδη ερπετών, 31 είδη ψαριών με κυριότερα τα χέλια  και 
περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου. 
Πλούσια είναι η υδρόβια βλάστησή του και η βλάστηση των βουνών που τον περιβάλλουν, 
προσφέροντας κατάλληλες συνθήκες για τροφοληψία και αναπαραγωγή των παραπάνω ειδών. 
Τέλος, στον υγρότοπο διαβιεί ένας μεγάλος αριθμός νεροβούβαλων, που αποτελεί τα 2/3 του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας. 
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης Με έκταση 850.000 στρέμματα και σπάνια χλωρίδα και πανίδα η 
ευρύτερη περιοχή της λίμνης αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας. Στόχος της απόφασης είναι η 
προστασία του φυσικού πλούτου, η διατήρηση, ανάδειξη και σωστή διαχείρισή του, η προώθηση 
επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και η δημιουργία νέων υποδομών που θα 
βρίσκονται σε αρμονία με το περιβάλλον.  
Δραστηριότητες Αυτοί που επισκέπτονται τη λίμνη μπορούν να ασχοληθούν με: Παρατήρηση 
πουλιών, βαρκάδα, πεζοπορία, ορειβασία, φωτογραφία φύσης, ψάρεμα, ποδηλασία, κανό, ιππασία, 
κλπ.  
Οι σημαντικότερες απειλές για τη λίμνη, εκτός από τις φερτές ύλες του Στρυμόνα, είναι η ρύπανση του 
Στρυμόνα, η παράνομη υλοτόμηση, η παράνομη αλιεία, το παράνομο κυνήγι, οι επισκέψεις στις 
αποικίες των πουλιών που έχουν αρνητικές συνέπειες στην αναπαραγωγή τους και η ανύψωση 
αναχωμάτων που συντελεί στην ελάττωση των ειδών των ψαριών. 
Τα τελευταία χρόνια η Κερκίνη γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και με την ελεγχόμενη 
αξιοποίησή της βοηθά και στην ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής. 
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5) Πραγματοποιήσαμε μια τριήμερη εκδρομή στο Μυστρά, στη Μεθώνη, στην Κορώνη, στην Πύλο, 
στην Καλαμάτα και στο Ναύπλιο. 

 
 
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



6) Πραγματοποιήσαμε μια περιβαλλοντική διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
για να γνωρίσουμε τα νεοκλασσικά κτίρια της Πανεπιστημίου, της πλατείας 
Συντάγματος, στη Πλάκα, στα Αναφιώτικα.  
 
 
 
 

      
 

     
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 



 
 
      

     
 

     
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7)Γράψαμε το σενάριο ενός θεατρικού έργου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αντιπαράθεσης 
απόψεων και το οποίο σκηνοθετήσαμε και παρουσιάσαμε. 

 
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   


