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Περίληψη 

Η βαθιά οικονοµική κρίση που βιώνουµε τους τελευταίους µήνες αποδεικνύει 

το αδιέξοδο του µοντέλου ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών χωρίς σεβασµό προς 

το περιβάλλον. Με τον όρο «πράσινη ανάπτυξη» εννοούµε ένα πλέγµα τεχνολογικών 

παρεµβάσεων µε ισχυρό καινοτοµικό χαρακτήρα. O απώτερος στόχος είναι µια 

υψηλότερη οικο-αποδοτικότητα της τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται το µοντέλο µιας πράσινης ανάπτυξης είναι η αποσύνδεση, η 

εξοικονόµηση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η δηµιουργία απασχόλησης και ο  

παρεµβατισµός.  

Η κοινότητα Ανάβρας µε τα περιβαλλοντικά της έργα έχει καταφέρει να της 

αποδωθούν χαρακτηρισµοί όπως  «Ελβετία της Μαγνησίας». Ενδεικτικά τέτοια έργα 

είναι τα  υπερσύγχρονα κτηνοτροφικά πάρκα, η βιολογική κτηνοτροφία, το αιολικό 

πάρκο, το περιβαλλοντικό και πολιτισµικό πάρκο, κ.ά. τα οποία έδωσαν γενικότερη 

αναπτυξιακή ώθηση στον οικισµό. Κατά πόσο όµως αποτελεί µια βιώσιµη περιοχή;  

 

 

 

Abstract 

The deep economic crisis that we experience the last months proves the 

impasse of model of growth of last decades without respect to the environment. With 

the term “green growth” we mean a mesh of technological interventions with 

powerful innovative character. The final objective is a higher ecological efficiency of 

technology. The conditions by which is characterized the model of green growth are 

the detachment, the saving, the exploitation of technology, the creation of 

employment and the interventionism.  

The community of Anavra with her environmental work has accomplished to 

be given characterizations as “Switzerland of Magnesia”. Indicatively such work is 

the ultramodern veterinary surgeon parks, the biological livestock-farming, the 

aeolian park, the environmental and cultural park, etc. that gave more general 

developmental impulse in the settlement. However how much it constitutes a 

sustainable region? 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 1.1 Γενικά 

 

Η βαθιά οικονοµική κρίση που βιώνουµε τους τελευταίους µήνες αποδεικνύει το 

αδιέξοδο του µοντέλου ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών. Ενός µοντέλου 

ανάπτυξης χωρίς σεβασµό προς το περιβάλλον και µε πολλούς κινδύνους για την 

κοινωνική συνοχή. Από αυτή την οπτική γωνία ίσως η κρίση να αποτελεί και µια 

πρόκληση για την παγκόσµια κοινότητα να αναγνωρίσει τα λάθη στη µέχρι τώρα 

πορεία της και να διατυπώσει τους κατάλληλους στόχους στην κατεύθυνση της 

αειφορίας. Από έναν απολογισµό των εξελίξεων εύκολα συνάγει κανείς τη σηµασία 

της προόδου και της ανάπτυξης για την ουσιαστική βελτίωση των όρων διαβίωσης 

(Μουσιόπουλος Ν., 2009).  

 

 1.2 Η έννοια της προόδου 

 

Η πρόοδος είναι ιδέα που καλλιεργήθηκε από την φιλοσοφία του 

∆ιαφωτισµού. ∆ιανοούµενοι της ανερχόµενης αστικής τάξης τον 17ο και 18ο αιώνα 

ονειρεύτηκαν την χειραφέτηση του ανθρώπου, ενώ ήδη από την Αναγέννηση η 

επιστήµη αναδύεται σταδιακά ως καθοριστικός παράγων της κοινωνικής εξέλιξης. 

Από τον 16ο αιώνα εµφανίζονται οι πρώτες θεωρητικές εκτιµήσεις ότι ο άνθρωπος 

προοδεύει, παράλληλα µε την επιβεβαίωση των ικανοτήτων του να τροποποιεί σε 

µεγάλη κλίµακα το περιβάλλον του. 

Η πρόοδος συνδέθηκε σταδιακά µε την έννοια της καινοτοµίας. Οι 

προβιοµηχανικές τεχνικές βασίζονταν στις ενεργειακές δυνάµεις του ανέµου, των 

ζώων, του νερού και του ξύλου, οι δε χειριστές τους δεν αντιλαµβάνονταν την 

δυνητική πρόοδο της τεχνολογίας ως σηµαντικό παράγοντα. Η πρόοδος ως έννοια 

οικονοµική και επιστηµονική συνδέεται κυρίως µε την εµφάνιση της ενεργειακής 

δύναµης του κάρβουνου και του ατµού και την επεξεργασία του σιδήρου, κατά την 

πρώτη εκβιοµηχάνιση. Με την ενεργειακή δύναµη του πετρελαίου και του 

ηλεκτρισµού, σε συνδυασµό µε την µεταλλουργία των κραµάτων κατά την δεύτερη 

περίοδο εκβιοµηχάνισης, επικυρώνεται η ταύτιση της προόδου µε την δυνατότητα 

καινοτοµίας. Στη σύγχρονη εποχή, η πρόοδος συνδέεται µε την αλµατώδη ανάπτυξη 
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των υπηρεσιών κυρίως στον ανεπτυγµένο κόσµο και την επιταχυνόµενη 

εκβιοµηχάνιση των αναπτυσσόµενων χωρών. 

Παράλληλα µε τις εντυπωσιακές επιστηµονικές και τεχνολογικές επιτυχίες, 

υπήρξαν ποικίλες αµφισβητήσεις. Η τυφλή πίστη στην επιστήµη και την πρόοδο  

διαψεύστηκε από την περιβαλλοντική υποβάθµιση του πλανήτη. 

Μια κλασσική προσπάθεια υπεράσπισης της προόδου διατυπώθηκε στην «Έκκληση 

της Χαϊδελβέργης» που δηµοσιεύτηκε το 1992 µε αφορµή την ∆ιάσκεψη της Γης στο 

Ρίο ντε Τζανέϊρο (Kaufman, 1992). Την έχουν υπογράψει περισσότεροι από 4000 

επιστήµονες και άλλοι διανοούµενοι από 106 χώρες, ανάµεσά τους 72 µε βραβείο 

Νόµπελ. Εκφράζουν ανησυχία «διότι, στην αυγή του 21ου αιώνα, αναδύεται µια µη 

ορθολογική ιδεολογία που αντιτίθεται στην επιστηµονική και βιοµηχανική πρόοδο 

και εµποδίζει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη». Υπενθυµίζουν ότι «η 

ανθρωπότητα πάντοτε προόδευσε θέτοντας όλο και περισσότερο την φύση στην 

υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών και όχι το αντίστροφο». Προβάλλοντας την 

ύψιστη αναγκαιότητα του ορθολογισµού, υποστηρίζουν ότι η βλάβη στο περιβάλλον 

που προκαλείται από την επιστήµη «µπορεί να θεραπευτεί µε περισσότερη και όχι µε 

λιγότερη επιστήµη. Τα µεγαλύτερα δεινά που απειλούν τη Γη είναι η άγνοια και η 

καταπίεση, όχι η επιστήµη, η τεχνολογία ή η βιοµηχανία, οι δυνατότητες των οποίων, 

όταν χρησιµοποιούνται κατάλληλα, είναι απαραίτητα εργαλεία για να ξεπεραστούν τα 

µεγάλα προβλήµατα, όπως ο υπερπληθυσµός, η πείνα και οι παγκόσµιες ασθένειες». 

Κατά τους εµπνευστές της (Kaufman, 1992), η «Έκκληση της Χαϊδελβέργης» 

αποτελεί µια ήπια επίκληση της λογικής, µε στόχο την αναγνώριση της 

επιστηµονικής προόδου ως λύση και όχι αιτία των προβληµάτων υγείας και 

περιβάλλοντος που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα. Η δηµοσιοποίηση όµως του 

κειµένου ξεσήκωσε ζωηρή συζήτηση και µεγάλες αντιδράσεις. Παρά την σηµαντική 

υποστήριξη από την διεθνή επιστηµονική κοινότητα, τα µέσα ενηµέρωσης δεν 

έδωσαν ιδιαίτερη δηµοσιότητα και σήµερα έχει ουσιαστικά ξεχαστεί. 
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 1.3 Το φαινόµενο της ανάπτυξης 

 

Το φαινόµενο της ανάπτυξης µπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε όταν για 

πρώτη φορά ο άνθρωπος τροποποίησε το φυσικό περιβάλλον του (Χατζηµπίρος, 

2007). Η εκτεταµένη αποδάσωση κατά τους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί 

αναµφισβήτητη συνέπεια µιας  αναπτυξιακής διαδικασίας. Η σύγχρονη ιδέα της 

ανάπτυξης διατυπώνεται στον λόγο του Προέδρου Τρούµαν για την κατάσταση της 

Ένωσης την 20η Ιανουαρίου 1949: «Πρέπει να ξεκινήσουµε ένα νέο τολµηρό 

πρόγραµµα που θα θέτει τα πλεονεκτήµατα της επιστηµονικής µας πρωτοπορίας και 

βιοµηχανικής µας προόδου στην υπηρεσία της αναβάθµισης και οικονοµικής 

µεγέθυνσης των υπανάπτυκτων περιοχών. 

Η οικονοµική ανάπτυξη αναφέρεται στο σύνολο των θετικών αλλαγών που 

επέρχονται σε ένα γεωγραφικό χώρο. ∆εν ταυτίζεται µε την οικονοµική µεγέθυνση, η 

οποία όµως αποτελεί κυρίαρχη διάστασή της. Συνδέεται γενικά µε την έννοια της 

προόδου, εφ’ όσον προκαλεί άνοδο του επιπέδου ζωής των ανθρώπων, δηλαδή 

βελτίωση, µε την οικονοµική έννοια, της κοινωνικής ευηµερίας.  

Η ανάπτυξη έχει ιδεολογικοποιηθεί (Gorz, 1980), µε ασύµµετρα τονισµένη 

την οικονοµική της διάσταση. Η οικονοµική ανάπτυξη ανατρέπει κοινωνικές και 

οικολογικές ισορροπίες, ενώ οι αρνητικές περιβαλλοντικές ή άλλες κοινωνικές 

επιπτώσεις της δύσκολα αποτιµώνται (Μοδινός, 1987).  

Ισχυρός κλονισµός στην αναπτυξιακή ιδεολογία επήλθε το 1972 µε την 

µελέτη της Λέσχης της Ρώµης και  «Τα όρια της ανάπτυξης» (Meadows, Randers and 

Behrens, 1972). Στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής γνώµης ήλθε το ερώτηµα αν είναι 

δυνατή η συνεχής οικονοµική µεγέθυνση σε έναν κόσµο, όπου οι φυσικοί πόροι είναι 

περιορισµένοι. Μεταξύ άλλων, αµφισβητούσε  το βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για συνεχή µεγέθυνση της οικονοµίας ως προϋπόθεση  βελτίωσης της 

ευηµερίας (Μοδινός, 1996). Η αντίληψη αυτή δεν λαµβάνει υπ’ όψη τις δυνατότητες 

της τεχνολογίας να διευρύνει το όρια των φυσικών συστηµάτων, ούτε την 

προσαρµογή της αναπτυξιακής διαδικασίας στην αρνητική ανάδραση που 

προκαλείται από τις µαλθουσιανές ανησυχίες (Adger, 2000). 

Η αντιπαράθεση «ανάπτυξη ή περιβάλλον», µολονότι σχετική, αποτελεί τον 

πυρήνα  της αναπτυξιακής ιδεολογίας που επικρατεί στα στελέχη των επιχειρήσεων, 

στα µεγάλα Ευρωπαϊκά Ταµεία και στις περισσότερες κυβερνήσεις του πλανήτη. Οι 

αντιλήψεις π.χ. για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη µείωση των ανισοτήτων 
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σπάνια είναι συµβατές µε τις αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής (Τσαντίλης, 

Χατζηµπίρος, 2007). Σύµφωνα µε τις οικονοµικές αντιλήψεις που κυριαρχούσαν 

µέχρι την δεκαετία του ’80, η εφαρµογή προχωρηµένων περιβαλλοντικών µέτρων 

διογκώνει υπερβολικά το κόστος και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Τα 

τελευταία 20 χρόνια, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, νέες προσεγγίσεις εκτιµούν ότι 

τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα δηµιουργούν κίνητρα για την 

επιχειρηµατικότητα, εποµένως η προστασία του περιβάλλοντος βελτιώνει την 

ανταγωνιστικότητα των δυναµικών τοµέων της οικονοµίας. 

Σε επίπεδο ιδεολογίας και πολιτικής, η αειφορία (O’Riordan, 2000) ή 

βιωσιµότητα (sustainability) (World Commission on Environment and Development, 

1987), αποτελεί την σύγχρονη απάντηση στις ενστάσεις για υπερβολική ή ανεπαρκή 

προστασία του περιβάλλοντος. Πρακτικά ο όρος σηµαίνει την εξισορρόπηση 

οικονοµικής µεγέθυνσης και διατήρησης του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη, για να 

συνεχισθεί απρόσκοπτα, θα πρέπει να χρησιµοποιεί ορθολογικά τους φυσικούς 

πόρους. Η αειφορία έχει σηµαντική κοινωνική διάσταση που βασίζεται στην 

αλληλεγγύη µεταξύ των σηµερινών ανθρώπων αλλά και µεταξύ των γενεών.  

Η αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

Λισαβόνας ορίζεται κυρίως  µε οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια, µε βάση την 

εδραιωµένη πεποίθηση ότι η οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για τη 

µείωση της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων και των περιβαλλοντικών πιέσεων. 

 Πάντως, υπάρχει κάποια απόσταση µεταξύ αειφορίας και πράσινης 

ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό είναι το ζήτηµα της ενεργειακής στρατηγικής. Η 

αειφόρος ανάπτυξη θεωρείται συµβατή µε κάθε πηγή ενέργειας που εξασφαλίζει 

περιβαλλοντική προστασία, όπως π.χ. η χρήση ορυκτών καυσίµων µε αποθήκευση 

του παραγόµενου διοξειδίου του άνθρακα ή, ακόµα και η παραγωγή ηλεκτρισµού από 

πυρηνικά εργοστάσια αν είναι επαρκή τα µέτρα ασφαλείας. Αντίθετα, η πράσινη 

ανάπτυξη προωθεί κυρίως την παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές και την 

εξοικονόµηση ενέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΟΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

 

Η έννοια της πράσινης ανάπτυξης δεν έχει ακόµα αποκτήσει διεθνώς µια 

σαφώς καθορισµένη σηµασία. 

Επιγραµµατικά, µε τον όρο «πράσινη ανάπτυξη» υπονοείται ένα πλέγµα 

τεχνολογικών παρεµβάσεων µε ισχυρό καινοτοµικό χαρακτήρα και απώτερο στόχο 

µια υψηλότερη οικο-αποδοτικότητα της τεχνολογίας, µε άλλα λόγια την παραγωγή 

προϊόντων καθώς και άλλες µεταποιητικές διαδικασίες µε πολύ χαµηλότερη 

κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας. Εν δυνάµει αποφασιστικό ρόλο σ’ αυτό το 

πλαίσιο µπορούν να παίξουν οι επαναστατικές εξελίξεις στις τεχνολογίες 

επικοινωνίας και πληροφορικής.  

Η «πράσινη οικονοµία» αναπόσπαστο κοµµάτι µιας αλληλένδετης 

στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης έχει ως βασική προϋπόθεση την ενίσχυση 

παραγωγής πράσινων τεχνολογιών, συστηµάτων και προϊόντων. 

Τον πράσινο µετασχηµατισµό όλων των παραγωγικών διαδικασιών, δηλαδή ακόµη 

και η παραγωγή πράσινων τεχνολογιών, να γίνεται µε περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. 

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται όταν δίνεται έµφαση στην έρευνα και στην 

εξειδίκευση της παραγωγής πράσινων παραγωγικών συστηµάτων, όπως µηχανήµατα, 

τεχνολογίες παραγωγής, τεχνολογίες ανακύκλωσης κ.α., όταν αναπτύσσονται νέες 

δραστηριότητες που προστατεύουν και αποκαθιστούν το περιβάλλον, όταν σταδιακά 

αλλά υποχρεωτικά εφαρµόζονται παραγωγικές τεχνικές και καταναλωτικές 

πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον στο σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών 

(Αµµανατίδου, 2009). 

Το επιθυµητό λοιπόν είναι η δηµιουργία µιας σχέσης παραγωγής και 

κατανάλωσης, που θα ενσωµατώνει τις αρχές της αειφορικής και βιώσιµης ανάπτυξης 

σε όλα τα στάδια και τις εκδοχές.  

Κάποιες αναγκαίες και αλληλένδετες προϋποθέσεις από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται το µοντέλο µιας πράσινης ανάπτυξης είναι η αποσύνδεση, η 

εξοικονόµηση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η δηµιουργία απασχόλησης και ο  

παρεµβατισµός. 
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 2.1 Αποσύνδεση 

 

Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς επιδείνωση 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αποσύνδεση (decoupling) επιτυγχάνεται όταν η 

ανάπτυξη απεξαρτάται από τις εισροές ενέργειας και πρώτων υλών 

(www.oecdobserver.org). Η αποσύνδεση θεωρείται ισχυρή όταν δεν επέρχεται 

καθόλου αύξηση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, πράγµα που έχει παρατηρηθεί σε 

χώρες του ΟΟΣΑ στις περιπτώσεις εκποµπών πολλών αέριων ρύπων. 

Η αποσύνδεση προωθείται µε την θέσπιση υποχρεώσεων για τους χρήστες 

ώστε να κάνουν λογική χρήση των πόρων, π.χ. πληρωµή του πλήρους κόστους για τη 

χρήση κάθε φυσικού πόρου, µε αφαίρεση περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων. 

Προωθείται επίσης µε την καινοτοµία που οδηγεί σε καθαρότερες τεχνολογίες 

παραγωγής.  

Η κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική µπορεί να φέρει αποσύνδεση. 

Προϋποθέτει αποτελεσµατική κρατική παρέµβαση, κοινωνική συµµετοχή στις 

αποφάσεις, εταιρική κοινωνική ευθύνη, δραστηριοποίηση µη κυβερνητικών 

οργανώσεων, εθελοντισµό. Χρειάζεται να αξιοποιούνται εργαλεία όπως οι ήπιες 

τεχνολογίες, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ανάλυση κύκλου ζωής, οι 

πιστοποιήσεις. Πολλά µέτρα βασίζονται στην λειτουργία της αγοράς, όπως η 

διόρθωση των τιµών µε την επιβολή φορολογίας ή µε εµπορεύσιµες άδειες, ώστε να 

ενσωµατώνεται το εξωτερικό κόστος.   

 

 

 2.2 Επικόλληση 

 

Επιδίωξη αποτελεί η αλλαγή του σπάταλου τρόπου ζωής, µε συγκράτηση της 

υπερβολικής κατανάλωσης πόρων. Είναι π.χ. απαραίτητη η µείωση της σπατάλης 

νερού και ενέργειας ή της αλόγιστης χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Αυτό 

απαιτεί ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση  των πολιτών, ώστε να αναπτύξουν 

περιβαλλοντική συνείδηση και να συµπεριφέρονται πιο ορθολογικά. Παρουσιάζονται 

όµως µεγάλες δυσκολίες και αντιστάσεις, ιδίως σε οµάδες µε χαµηλό οικονοµικό ή 

µορφωτικό επίπεδο και µη ανεπτυγµένη κοινωνική συνείδηση. Σε περιπτώσεις που οι 

άνθρωποι είχαν να επιλέξουν µεταξύ του προσωπικού οφέλους από την οικονοµική 
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αύξηση και της αποφυγής υποβάθµισης των φυσικών πόρων, συχνά προτίµησαν την 

λιγότερο βιώσιµη επιλογή (EEA, 2005).  

Αποτελεσµατική εξοικονόµηση µπορεί να επιτευχθεί µε τεχνολογικές 

βελτιώσεις και καινοτοµίες. Στον αγροτικό τοµέα, η άρδευση µε κατάλληλα 

συστήµατα µπορεί να µειώσει την σπατάλη νερού. Στα κτίρια, µεγάλη µείωση της 

ενεργειακής σπατάλης για θέρµανση και κλιµατισµό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 

νέων τεχνολογιών. Παρόµοιες δυνατότητες υπάρχουν στον τοµέα των µεταφορών, σε 

προϊόντα που γρήγορα µετατρέπονται σε απορρίµµατα κ.λπ. 

Στις ΗΠΑ υπήρξε µεγάλη επιτυχία στο να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να 

ανακυκλώνουν τα απορρίµµατα, αλλά αποτυχία στο να µειώσουν την οδήγηση 

αυτοκινήτου (Department of the Environment, Transport and the Regions, 2000). 

Έρευνες έδειξαν ότι το πιο επίµονο ποσοστό πληθυσµού που οδηγεί αυτοκίνητο 

αποτελείται από εργαζόµενες γυναίκες που έχουν ανάγκη τα οχήµατά τους για να 

προλαβαίνουν τις υποχρεώσεις σχετικά µε την εργασία, τη φροντίδα του σπιτιού και 

των παιδιών. Η λύση βέβαια είναι να βρεθούν τρόποι για να διευκολυνθεί η 

κινητικότητά τους µε χαµηλότερη κατανάλωση φυσικών πόρων 

(www.oecdobserver.org). 

 

 

 2.3 Αξιοποίηση της τεχνολογίας 

 

Η τεχνολογία µπορεί να µετατραπεί από σηµαντικό µέρος του προβλήµατος 

σε καθοριστικό στοιχείο της λύσης (Χατζηµπίρος, 1994). Η πράσινη ανάπτυξη δεν 

χρειάζεται λιγότερη ή  πιο πρωτόγονη τεχνολογία. Οι περισσότερες από τις παλιές 

τεχνολογίες δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικές, αφού υστερούν στην εξοικονόµηση 

πόρων και στην αποσύνδεση. Είναι αναγκαία σήµερα η άµεση τεχνολογική 

αντιµετώπιση παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων όπως η κλιµατική αλλαγή, 

η ατµοσφαιρική ρύπανση, η διάβρωση των εδαφών, η εξάντληση και ρύπανση των 

υδατικών πόρων, η αύξηση της ποσότητας και επικινδυνότητας των αποβλήτων. 

Χάρη στην χρήση βελτιωµένων και αποδοτικότερων τεχνολογιών µπορούν να 

επιτευχθούν χαµηλότερες εισροές υλικών και ενέργειας και χαµηλότερες εκροές 

ρύπων. 

Ο τρόπος εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων συνδέεται άµεσα µε το είδος 

της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας. Ήπιες τεχνολογίες είναι όσες εξασφαλίζουν 
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ανανεωσιµότητα των πόρων και προστασία του περιβάλλοντος, ενώ δεν δηµιουργούν 

κοινωνικούς κινδύνους, όπως π.χ. καταστροφικά ατυχήµατα (Χατζηµπίρος, 2007). 

Παραδείγµατα αποτελούν οι καθαρότερες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, 

βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων, οι διάφορες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, η 

ανακύκλωση στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας, 

νερού και άλλων φυσικών πόρων, η υποκατάσταση επικίνδυνων ή τοξικών 

προϊόντων, η υποκατάσταση µη αναγκαίων µεταφορών µέσω πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών.  

Σηµαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών προέκυψαν από 

τεχνικές λύσεις, όπως η υποκατάσταση ουσιών που καταστρέφουν το ατµοσφαιρικό 

όζον, η αµόλυβδη βενζίνη, οι καταλυτικοί µετατροπείς, η µετάβαση από κάρβουνο 

και πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα επίπεδα ζωής. 

 

 

 2.4 ∆ηµιουργία απασχόλησης 

 

Πολλές δυνατότητες έχει η χρήση οικονοµικών εργαλείων (OECD, 1991) για 

την ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Ορόσηµο αυτού 

του προβληµατισµού ήταν το Λευκό Βιβλίο, που συντάχθηκε µε πρωτοβουλία του 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J. Delors (CEC, 1993), τελικά όµως χωρίς να 

υιοθετηθεί. Το κύριο συµπέρασµά του ήταν ότι το αναπτυξιακό µοντέλο βασίζεται σε 

µη βέλτιστη χρήση των βασικότερων οικονοµικών συντελεστών, δηλαδή της 

εργασίας και των φυσικών πόρων, µε αποτέλεσµα αυξηµένη ανεργία και υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος. Η πρόκληση ήταν να αυξηθεί η απασχόληση και να µειωθεί η 

χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.  

Κύριο µέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ήταν µια πράσινη 

φορολογική µεταρρύθµιση που θα διόρθωνε τις τιµές, ώστε να εσωτερικευθεί το 

εξωτερικό οικολογικό και κοινωνικό κόστος, µε µετάθεση της φορολογικής 

επιβάρυνσης από την εργασία στην κατανάλωση φυσικών πόρων. Οι διορθωµένες 

τιµές θα αποτελούσαν µόνιµο κίνητρο για να ανακοπεί η υποκατάσταση της εργασίας 

από σπάταλη τεχνολογία. ∆ηλαδή θα προωθούσαν, την απασχόληση και θα µείωναν 

την επιβάρυνση του περιβάλλοντος (Λουλούδης, Μπεόπουλος, 1995). 
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Οι δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η εξοικονόµηση 

ενέργειας και άλλων πόρων, η αντιρρυπαντική τεχνολογία, η υποκατάσταση τοξικών 

υλικών, η ανακύκλωση αποβλήτων, η εφαρµογή νέων µεθόδων καθαρότερης 

παραγωγής, η οργάνωση και αξιοποίηση της προστασίας της φύσης κ.λπ. 

δηµιουργούν πολλές θέσεις εργασίας (OECD, 2004). 

Η αύξηση της απασχόλησης δεν είναι επακόλουθο όλων των περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων. Για να συµβεί αυτό απαιτούνται επενδύσεις µε υψηλή ένταση 

εργασίας (Τσαντίλης, 1997).  

Ωστόσο, η πράσινη φορολογική πολιτική συναντά πολλές αντιδράσεις και 

αµφισβητήσεις, διότι εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθεί το κόστος και θα µειωθεί η 

ανταγωνιστικότητα, εφόσον δεν πραγµατοποιηθούν παρόµοια βήµατα από όλους τους 

ανταγωνιστές στο διεθνή χώρο. 

 

 

 2.5 Παρεµβατισµός 

 

Η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος µε µόνους τους µηχανισµούς 

της αγοράς είναι ουτοπία. Η διαµορφούµενη παγκοσµιοποιηµένη αγορά παρουσιάζει 

διάφορες ανεπάρκειες και, ειδικότερα, αδυναµία να εξασφαλίσει ταυτόχρονα 

οικονοµική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση και περιβαλλοντική προστασία 

(Ευθυµιόπουλος, Μοδινός, 2003). Χρειάζονται λοιπόν διορθωτικές παρεµβάσεις, µε 

δράσεις του δηµόσιου τοµέα. Η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, µε 

νοµοθετική, διοικητική, επιστηµονική/τεχνολογική, οικονοµική και ιδεολογική 

διάσταση, απαιτεί δηµόσια παρέµβαση, από το κράτος ή διακρατικούς οργανισµούς 

αλλά και από την κοινωνία των πολιτών (Χατζηµπίρος, 2007). 

Ορισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα χρειάζονται οργανωµένη διαχείριση 

από την πολιτεία.  Εργαλεία όπως το κτηµατολόγιο, ο καθορισµός χρήσεων γης, ο 

σχεδιασµός των αστικών κέντρων προωθούν αποτελεσµατικά την προστασία του 

περιβάλλοντος. Ειδικά η θέσπιση κανόνων για τις χρήσεις γης συµβάλλει στην 

βιωσιµότητα, αφού µειώνει την απώλεια πολύτιµων φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων, όπως τα δάση, οι ακτές και τα τοπία, αποτρέποντας συγκρούσεις µεταξύ µη 

συµβατών χρήσεων. 

Τα οικονοµικά εργαλεία αποτελούν σηµαντικό τρόπο παρέµβασης για την 

προώθηση της πράσινης ανάπτυξης αλλά και της απασχόλησης. Οι φόροι, οι 
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επιδοτήσεις, τα δικαιώµατα εκποµπών κ.λπ.  είναι µερικές φορές 

αποτελεσµατικότερα εργαλεία από τις παραδοσιακές νοµικές ρυθµίσεις και την 

καταστολή. Ωστόσο έχουν εφαρµοσθεί µόνο σε ορισµένους τοµείς (π.χ. γεωργία, 

ενέργεια, µεταφορές). 

Μια πιο ευέλικτη, αποκεντρωµένη, ανοικτή και συµµετοχική προσέγγιση 

προβάλλεται τα τελευταία χρόνια, θέτοντας ευρείς στόχους που µπορούν να 

επιτευχθούν µε εθελοντικές ρυθµίσεις ή µε µέτρα βασιζόµενα στους νόµους της 

αγοράς. Οι τάσεις αυτές ενισχύθηκαν µετά την Σύνοδο στο Γιοχάνεσµπουργκ το 

2002, όπου αµφισβητήθηκε, κυρίως από τις ΗΠΑ και τις αναπτυσσόµενες χώρες, η 

νοµοθετική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, προς όφελος εργαλείων 

φιλελεύθερης λογικής, όπως είναι οι εθελοντικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι 

(Ευθυµιόπουλος, Μοδινός, 2003). 

Απαραίτητη είναι βέβαια η ενσωµάτωση των απαιτήσεων της 

περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις άλλες αναπτυξιακές πολιτικές και, παράλληλα, 

η ανάπτυξη κοινής ευθύνης, µε συναίνεση εµπλεκοµένων κυβερνήσεων,  βιοµηχανίας 

και ευρύτερου κοινού γύρω από τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν (Τσαντίλης, 

Χατζηµπίρος, 2007). Η επιτυχία εξαρτάται τόσο µε τις νέες δυνατότητες της 

τεχνολογίας, όσο και µε την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και του γενικού 

µορφωτικού επιπέδου.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 

Επιχειρηµατίες, κρατικά στελέχη, µηχανικοί και γενικά οι παράγοντες που 

προωθούν την αναπτυξιακή διαδικασία πιστεύουν ότι κάθε ανθρώπινη αναπτυξιακή 

δραστηριότητα αναπόφευκτα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρόκειται για µια 

άποψη που έχει µεν επιστηµονική βάση, αλλά εξελίσσεται σε ιδεολογία και τελικά 

οδηγεί σε ανοχή των επιπτώσεων της ανάπτυξης που δεν είναι αναπόφευκτες.  Η 

διαπραγµάτευση της αναπτυξιακής διαδικασίας και η λήψη αποφάσεων σε 

συνάρτηση µε τα συµφέροντα που συγκρούονται θέτουν κατά κανόνα την πλευρά της 

περιβαλλοντικής προστασίας σε αµυντική θέση. Ο οικολογικός χώρος αντιδρά µε 

σφοδρότητα, υιοθετώντας συχνά ακραίες θέσεις που στην ουσία τους υπονοµεύουν 
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την πράσινη ανάπτυξη (Χατζηµπίρος, 2007). Χαρακτηριστικά δείγµατα η αντίθεση 

στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων ή η άρνηση κάθε συζήτησης για την γενετική 

τροποποίηση οργανισµών.  

Ωστόσο, η σηµερινή και η µελλοντική τεχνολογία, δηµιουργούν προοπτικές 

για οικονοµικές δραστηριότητες µε περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα τείνει προς το 

µηδέν. Σε χώρες µε δυνητικά υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος όπως η Ελλάδα, 

δηµιουργούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές για την ανταγωνιστικότητα 

σηµαντικών παραγωγικών τοµέων, π.χ. του τουρισµού. Η πράσινη ανάπτυξη µε 

µηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι βεβαίως ακριβότερη, αλλά το επιπλέον 

κόστος µειώνεται µε την µαζική παραγωγή των καινοτόµων τεχνικών, αλλά και λόγω 

του οφέλους από την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα.  

Ανατρέπεται λοιπόν η ιδεολογική παραδοχή περί του αναπόφευκτου των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτό δηµιουργεί πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις 

για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. 

 

 

3.1 Μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση από απόβλητα 

 

Η βιώσιµη διαχείριση των αστικών υγρών και στερεών αποβλήτων αποτελεί 

αναγκαιότητα για το περιβάλλον και, παράλληλα,  οικονοµικό τοµέα που δηµιουργεί 

απασχόληση. Οι δυνατότητες επιχειρηµατικής, δηµόσιας ή ιδιωτικής, δραστηριότητας 

είναι σηµαντικές. Η τεχνολογία κάνει σήµερα εφικτή την ελαχιστοποίηση στερεών 

και υγρών αποβλήτων, µε µακροπρόθεσµο στόχο µηδενικά απόβλητα (zero-waste)  

από τις πόλεις, τις τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

Για παράδειγµα όσον αφορά τα υγρά απόβλητα για να επιτευχθεί µηδενική 

περιβαλλοντική επιβάρυνση απαιτείται εξοικονόµηση στην κατανάλωση νερού, 

πλήρη επεξεργασία των λυµάτων και επαναχρησιµοποίησή τους ως αρδευτικό νερό. 

Στην περίπτωση των αστικών στερεών αποβλήτων, στόχος είναι η αξιοποίησή τους 

µε κατάργηση της ταφής. Χρειάζεται µείωση των παραγόµενων άχρηστων στερεών 

και επαναχρησιµοποίηση ορισµένων αποβλήτων. Κύρια προσπάθεια είναι η πλήρης 

ανακύκλωση των πλαστικών, γυαλιών, χαρτιού, αλουµινίου και λοιπών µετάλλων 

κ.ά. Στην περίπτωση ειδικών στερεών αποβλήτων, όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρικές 

συσκευές, µπαταρίες, ορυκτέλαια, κ.λπ., οι τεχνολογικές δυνατότητες επίσης 
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επιτρέπουν την ανακύκλωση των υλικών τους. Ορισµένα µολυσµατικά ή τοξικά 

στερεά απόβλητα χρειάζεται να αποτεφρώνονται (Χατζηµπίρος, 2007). 

 

 

3.2 Μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση υδατικών πόρων 

 

Η εξοικονόµηση, σε συνδυασµό µε την ανακύκλωση του χρησιµοποιηµένου 

νερού, µπορούν να µειώσουν σηµαντικά την κατανάλωση  υδατικών πόρων. Στόχος η 

µηδενική κατανάλωση όχι µόνο µη ανανεώσιµων αλλά και ανανεώσιµων υδατικών 

πόρων (zero-water).  

Η εξοικονόµηση του νερού που καταναλώνεται για την βιοµηχανία, την 

γεωργία, τον τουρισµό, τις πόλεις πρέπει να συνδυάζεται µε παραγωγή του στο 

µέγιστο δυνατό ποσοστό, ώστε να ελαχιστοποιείται η απόληψη από υδατικούς 

πόρους. Παραγωγή νερού µε υπάρχουσα τεχνολογία και αποδεκτό κόστος είναι 

σήµερα δυνατή µέσω της αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλµυρου νερού, κατά 

προτίµηση µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές. Συµπληρωµατικά, µπορεί να είναι 

σκόπιµη η κατασκευή ταµιευτήρων για την δέσµευση ορισµένων υδάτινων 

απορροών. 

Το νερό απαιτεί µια ιδιαίτερη µεταχείριση επειδή έχει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτήρα που οφείλεται στην σηµασία του για τον άνθρωπο και για το σύνολο των 

έµβιων οργανισµών, στην ανισότητα της κατανοµής  και στην εξάρτηση της 

ποιότητας, δηλαδή των συγκεντρώσεων ρύπων από την ποσότητα των υδατικών 

πόρων (Hadjibiros, 2005). Είναι απαραίτητη η εφαρµογή των προδιαγραφών και 

απαιτήσεων της σηµαντικής Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για µείωση της υδατικής 

ρύπανσης, παρακολούθηση και αναβάθµιση της ποιότητας των υδάτινων σωµάτων, 

ολοκλήρωση και υποστήριξη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, 

επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων στη γεωργία ή για τον εµπλουτισµό 

υδροφορέων. 
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3.3 Μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση από το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

 

Η συµφωνία του Κιότο αντιπροσωπεύει µόνο ένα µέρος από τις συνολικές 

ανάγκες µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Η βελτίωση του ισοζυγίου 

εκποµπής και δέσµευσης πρέπει, µακροπρόθεσµα, να καταλήξει σε µηδενική 

εκποµπή ανθρακούχων αερίων (zero-carbon), τόσο από παραγωγικές δραστηριότητες 

όσο και από πόλεις ή περιοχές. Ο στόχος αυτός απαιτεί τον µηδενισµό των εκποµπών 

µεθανίου, µέσω σωστής διαχείρισης του φυσικού αερίου και αποφυγής της ταφής 

απορριµµάτων, δεδοµένου ότι οι κάθε είδους χωµατερές εκπέµπουν µεθάνιο 

(Ευθυµιόπουλος, Μοδινός, 2006). 

Το δυσκολότερο µέρος της προσπάθειας είναι ο περιορισµός των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχονται από τις καύσεις. Η µείωση επιτυγχάνεται 

µε καθαρές πηγές και µε εξοικονόµηση ενέργειας. 

Μεγάλο ποσοστό της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα οφείλεται στις 

µεταφορές, κυρίως στις ανεπτυγµένες αλλά και στις άλλες χώρες του κόσµου που 

τείνουν να ακολουθήσουν τα ίδια βήµατα. Παρά τους φόρους, το κόστος των 

καυσίµων παραµένει χαµηλό και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να επιβαρύνει την 

κοινωνία το εξωτερικό κόστος δεν έχουν φέρει σηµαντικό αποτέλεσµα. Ένα 

ισορροπηµένο ισοζύγιο αερίων θερµοκηπίου απαιτεί την παραγωγή ηλεκτρισµού από 

ανανεώσιµες πηγές, κυρίως ανεµογεννήτριες, αλλά επίσης φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, 

βιοκαύσιµα από γεωργικά απόβλητα κ.λπ.  

Χρειάζεται εποµένως αποφασιστική προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, ειδικά των αιολικών πάρκων, µε άρση των ποικίλων εµποδίων που δεν 

επιτρέπουν την ταχεία εγκατάστασή τους. Συµπληρωµατικά, οι αναδασώσεις ή άλλες 

φυτεύσεις αυξάνουν την φυτική βιοµάζα, συµβάλλουν στην απορρόφηση διοξειδίου 

του άνθρακα και συντελούν εποµένως στη µείωση του φαινοµένου θερµοκηπίου.     

Σ’ αυτά τα πλαίσια λοιπόν η πράσινη ανάπτυξη προβάλλει ως µονόδροµος για 

µια αναπτυξιακή πορεία στην κατεύθυνση της αειφορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η ονοµασία "Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη" παραπέµπει στη 

µακρόχρονη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία µιας ενιαίας 

ενεργειακής πολιτικής η οποία πήρε, µετά από απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Συνάντηση Κορυφής της 8ης Μαρτίου 2007, τη µορφή ενός 

καθορισµένου και συνολικού Σχεδίου ∆ράσης. Ενός σχεδίου που θα σταθεί απέναντι 

στην επιτακτική και αδιαπραγµάτευτη πλέον ανάγκη για προστασία του 

περιβάλλοντος και θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο µέλλον. 

Στο επίκεντρο αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής βρίσκεται 

ένας κύριος στρατηγικός στόχος: η µείωση των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου 

της Ε.Ε. κατά 20% µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει σε τρία σηµεία:  

• στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, 

• στην αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 

στο ενεργειακό µείγµα κατά 20% και τέλος,  

• στην αύξηση του ποσοστού των βιοκαυσίµων στις µεταφορές κατά 10%. 

 

 

4.1 Η ελληνική ενεργειακή πολιτική 

 

Σήµερα, η Ελλάδα δεσµεύεται απέναντι στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Πολιτική και απαντά στο ενεργειακό πρόβληµα, µε µία έξυπνη ενέργεια. Μία 

ενέργεια που:  

• θα µειώσει την εξάρτηση της χώρας µας από συµβατικούς ενεργειακούς 

πόρους,  

• θα ενισχύσει τον ενεργειακό µας εφοδιασµό µε πρακτικά ανεξάντλητες, 

εγχώριες πηγές,  

• θα µας οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπηµένο ενεργειακό ισοζύγιο και 

• θα συµβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Με αυτό ως στόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, φορέας της ενεργειακής 

πολιτικής στην Ελλάδα, εστιάζει στη διαµόρφωση ενός κατάλληλου ρυθµιστικού και 
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νοµικού πλαισίου, που θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως:  

• η ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται µέσω τεχνολογιών που 

εκµεταλλεύονται άµεσα την ηλιακή ακτινοβολία, 

• η αιολική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκµετάλλευση της κινητικής 

ενέργειας των ανέµων, 

• η γεωθερµική ενέργεια, µέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερµά νερά ή/και 

οι ατµοί που υπάρχουν σε υπόγειους ταµιευτήρες της γης, 

• η βιοµάζα, δηλαδή η ενέργεια που πηγάζει από την αξιοποίηση του 

βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος κάθε υλικού που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα 

από το φυτικό ή ζωικό κόσµο, 

• η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκµετάλλευση της 

µηχανικής ενέργειας του νερού και της µετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια 

µε τη βοήθεια στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών. 

Ταυτόχρονα, το ρυθµιστικό και νοµικό αυτό πλαίσιο προβλέπει τη δηµιουργία 

µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας για την εξοικονόµηση 

ενέργειας, ενώ στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων σε καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης λοιπόν ως φορέας της ενεργειακής πολιτικής στην 

Ελλάδα, προωθεί τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, εξασφαλίζοντας για τους 

πολίτες της χώρας µας µια σειρά από σηµαντικά οφέλη: 

• Επίτευξη υπερδιπλάσιας ισχύος και διπλάσιας ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, σε σχέση µε τις αρχές του 2004. Η 

εγκατεστηµένη ισχύς που διαθέτουµε σήµερα είναι 1.100MW (το 2004 ήταν 

480MW) και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2.400GWh (το 2004 ήταν 

1.400GWh).  

• Προσέλκυση µεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, µέσα από τη δηµιουργία ενός ελκυστικού πλαισίου κανόνων. 

Ένταξη και ολοκλήρωση 329 νέες εγκαταστάσεων, συνολικής επένδυσης 

1213 εκατ.€, που ανταποκρίνονται σε ισχύ 919MW.  
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• Περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την υιοθέτηση 

κατάλληλων κινήτρων για την απρόσκοπτη ανάπτυξη επενδύσεων 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  

• Συµβολή στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου των κλιµατικών 

αλλαγών, για µια βιώσιµη ανάπτυξη, για ένα καλύτερο περιβάλλον και για ένα 

καλύτερο µέλλον (www.ypan.gr). 

Βασιζόµενη πάνω σε αυτές τις ενεργειακές αρχές τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και της Ελλάδας, η κοινότητα της Ανάβρας (η παλαιότερη ονοµασία της 

ήταν Γούρα) του Νοµού Μαγνησίας – την οποία θα µελετήσουµε, υιοθέτησε το 

µοντέλο της πράσινης ανάπτυξης για την περιοχή της, µε εντυπωσιακές «πράσινες» 

εγκαταστάσεις και µεθόδους παραγωγής οι οποίες συντέλεσαν στην περαιτέρω 

εξέχουσα ανάπτυξη της περιοχής. 

 

 

4.2 Η Οδηγία 2000/60 ΕΚ 

 

Νερό και ζωή είναι αναπόσπαστα δεµένες έννοιες και χωρίς νερό δεν µπορεί 

να υπάρξει ζωή, τουλάχιστον όπως τη γνωρίζουµε. Η εκτεταµένη έλλειψη του νερού, 

η σταδιακή καταστροφή και υποβάθµισή του και η επιδείνωση των συνθηκών 

ρύπανσης των πηγών ύδρευσης και άρδευσης σε πολλές περιοχές της γης, αποτελούν 

σήµερα, µια σοβαρή και υπαρκτή απειλή για την ανθρωπότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας τη σηµασία της προστασίας και διατήρησης του 

υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα προχώρησε µε την εκπόνηση µιας νέας 

οδηγίας πλαισίου που θα θεσπίζει τις βασικές αρχές µιας βιώσιµης πολιτικής των 

υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (europa.eu). 

Η νέα Οδηγία Πλαίσιο, µετά από µια µακρόχρονη περίοδο συζητήσεων και 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις 

22 ∆εκεµβρίου 2000. Με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα οφείλει 

να συµµορφωθεί πλήρως µε τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραµµα της Οδηγίας 

αυτής.  

Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθµισης 

όλων των υδάτων και η επίτευξη µιας καλής κατάστασης µέχρι το 2015.  

Η νέα Οδηγία-Πλαίσιο, µεταξύ άλλων: 
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• Προστατεύει όλα τα ύδατα ποταµούς, λίµνες, παράκτια και υπόγεια.  

• Θέτει φιλόδοξους στόχους για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ύδατα θα 

ανταποκρίνονται στην «καλή κατάσταση» µέχρι το 2015.  

• ∆ηµιουργεί σύστηµα διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού. 

• Απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ χωρών και όλων των 

εµπλεκοµένων µερών, (στην περίπτωση των διεθνών περιοχών λεκάνης 

απορροής ποταµού).  

• Εξασφαλίζει ενεργό συµµετοχή όλων των φορέων, συµπεριλαµβανοµένων 

των µη κυβερνητικών οργανισµών και των τοπικών αρχών, στις 

δραστηριότητες της διαχείρισης των υδάτων.  

• Εξασφαλίζει µείωση και έλεγχο της ρύπανσης από όλες τις πηγές όπως η 

γεωργία, η βιοµηχανική δραστηριότητα, οι αστικές περιοχές, κ.λπ.  

• Απαιτεί πολιτικές τιµολόγησης του νερού και εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων 

πληρώνει και τέλος,  

• Εξισορροπεί τα συµφέροντα του περιβάλλοντος µε τα συµφέροντα αυτών που 

εξαρτώνται από αυτό. 

 

 

4.3 Νέα πολιτική για τα απόβλητα 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε µια νέα στρατηγική σχετικά µε την πρόληψη 

και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η µακροπρόθεσµη αυτή στρατηγική αποβλέπει 

στη µετατροπή της Ευρώπης σε µια κοινωνία ανακύκλωσης, κοινωνία που θα 

επιδιώκει να αποφεύγει την δηµιουργία αποβλήτων και θα χρησιµοποιεί τα απόβλητα 

ως πόρο. Οι στρατηγικές για τα απόβλητα και τους πόρους είναι δύο από τις επτά 

«θεµατικές» στρατηγικές που προβλέπονται µε βάση το 6ο Πρόγραµµα δράσης για το 

Περιβάλλον (2002-2012). 

Ωστόσο, η παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ εκτιµάται σε πάνω από 1,3 

δισεκατοµµύρια τόνους ετησίως και αυξάνει µε ρυθµούς παράλληλους µε αυτούς της 

οικονοµικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα, το ΑΕΠ και τα αστικά απόβλητα 

αυξήθηκαν κατά 19% από το 1995 ως το 2003. Μια συνέπεια από την αύξηση αυτή 

είναι ότι παρά τη µεγάλη αύξηση της ανακύκλωσης, η υγειονοµική ταφή – ο πιο 

προβληµατικός τρόπος απαλλαγής µας από τα απόβλητα – µειώνεται πολύ σιγά. 
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Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιχειρήσεις και οι δηµόσιες αρχές 

πρέπει να υιοθετήσουν την έννοια του κύκλου ζωής που δεν εξετάζει µόνον τη 

ρύπανση η οποία προκαλείται από τα απόβλητα (europa.eu). 

Τα κυριότερα στοιχεία της αναθεωρηµένης οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα 

είναι τα εξής:  

• Εστίαση της πολιτικής για τα απόβλητα στη βελτίωση του τρόπου χρήσης των 

πόρων, 

• Υποχρεωτικά εθνικά προγράµµατα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων, τα 

οποία λαµβάνουν υπόψη την ποικιλία των συνθηκών σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο και τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν τρία χρόνια µετά 

την έναρξη ισχύος της οδηγίας, 

• Βελτίωση της αγοράς της ανακύκλωσης µε τη θέσπιση περιβαλλοντικών 

προτύπων που προσδιορίζουν υπό ποιους όρους ορισµένα ανακυκλωµένα 

απόβλητα δεν θεωρούνται πλέον απόβλητα, 

• Απλούστευση της νοµοθεσίας για τα απόβλητα µε την αποσαφήνιση ορισµών, 

απλοποίηση διατάξεων και ενσωµάτωση των οδηγιών για τα επικίνδυνα 

απόβλητα (91/689/ΕΚ) και για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 

(75/439/ΕΟΚ), όπου η τελευταία θα εστιάζεται στη συλλογή µάλλον παρά 

στην αναγέννηση, η οποία δεν δικαιολογείται πλέον από περιβαλλοντική 

άποψη (eurlex.europa.eu). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΒΡΑΣ  

 

5.1 Γενικά για την Ανάβρα 

 

Η Ανάβρα, ένας οικισµός µε 700 µόνιµους κατοίκους, βρίσκεται στις δυτικές 

πλαγιές της Όθρυος σε υψόµετρο 900 µέτρων, πολύ κοντά σε µια πλούσια πηγή, από 

την οποία πήρε και το όνοµά της. Η πηγή ή µάλλον οι πηγές της Ανάβρας βρίσκονται 

800 µέτρα ανατολικά του χωριού, έχουν δυναµικότητα 400 µ3 νερό ανά ώρα κατά 

µέσο όρο. Από τις πηγές ξεκινά ένας παραπόταµος του Πηνειού ο Ενιπέας που 
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περιτρέχει το χωριό σε ένα µήκος 2 περίπου χλµ. κατά µήκος του οποίου υπάρχουν 

πολλά µαντάνια, ντριστέλες και νερόµυλοι (Καµηλάκη-Πολυµέρου, 1994). 

 Στο χωριό, που είναι αρκετά αποµακρυσµένο από τις πλησιέστερες πόλεις 

(45χλµ. από τη Λαµία και 35χλµ. από τον Αλµυρό), σηµειώνεται αδιάλειπτη 

παρουσία ανθρώπου τουλάχιστον από την πρωτοχριστιανική εποχή µέχρι και σήµερα 

(Μηλιώνης, 1994), γεγονός που  οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη γεωγραφική θέση 

της Ανάβρας-Γούρας, η οποία έπαιξε επίσης µεγάλο ρόλο στα σχετικά πρόσφατα 

ιστορικά γεγονότα (Αντίσταση –Εµφύλιος), αλλά και παλιότερα, όταν ο οικισµός είχε 

µια µεγάλη ακµή ως κέντρο διοικητικό-θρησκευτικό, αλλά και οικονοµικό-εµπορικό 

(Μηλιώνης, 1991). 

Τη µεγάλη της ακµή η Ανάβρα (Γούρα) απέκτησε κατά την Οθωµανική 

κυριαρχία, τον 17ο-18ο αι., εποχή κατά την οποία ανέπτυξε αξιόλογη δράση σε όλους 

τους τοµείς.  

Εδώ παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους ένας οικισµός, τόσο 

αποµονωµένος από τα κοντινά αστικά κέντρα, µπόρεσε να οργανωθεί, να επιβιώσει 

τουλάχιστον για δύο χιλιετίες και να ζήσει διαδοχικά περιόδους ακµής και κάµψης.  

Αν ανατρέξουµε στο πρόσφατο παρελθόν, το δεύτερο µισό του τελευταίου 

αιώνα, θα δούµε ένα χωριό τη δεκαετία του ’50 να σφύζει από ζωή, σε αντίθεση µε 

άλλα µέρη της Ελλάδας που αρχίζουν να ερηµώνουν. Οι Αναβριώτες, µετά τη λήξη 

του Εµφύλιου, επέστρεψαν στο χωριό, που είχαν εγκαταλείψει από το φόβο των 

ανταρτών, και άρχισαν να αναδιοργανώνονται. Στα µέσα της δεκαετίας του ’50 το 

σχολείο είχε 150 µαθητές, ενώ η κτηνοτροφία που ήταν πάντα, εδώ και αιώνες το 

κύριο επάγγελµα της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων, άρχισε να ανακάµπτει 

ξανά.  

Με τα χρόνια όµως, και κυρίως στη δεκαετία ’65-’75, εξαιτίας της 

αστυφιλίας, οι νέοι άνθρωποι άρχισαν να εγκαταλείπουν το χωριό. Παράλληλα η 

κτηνοτροφία, που πάντα στηρίζεται στην ελεύθερη βοσκή στα βουνά, έχασε τον 

οργανωµένο χαρακτήρα που είχε. Επικράτησε η υπερβόσκηση, µε τα ζώα να βόσκουν 

ασύδοτα παντού στα βουνά, χωρίς να υπάρχουν ζώνες βοσκής και ζώνες 

αγρανάπαυσης, ενώ το χειµώνα, µεταφέρονταν σε στάβλους δίπλα στα σπίτια, µέσα 

στο χωριό. Είναι προφανής η επιρροή από το πνεύµα της «εύκολης λύσης» και «της 

άνετης ζωής» που επικρατούσε (Καραλή, 1994).  

Η Ανάβρα στο διάστηµα 1882-1914 υφίσταται ως «∆ήµος Όθρυος» µε 

πρωτεύουσα τη Γούρα. Από το 1914 µέχρι το 1928 µετατράπηκε σε «Κοινότητα 
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Γούρας» και τέλος από το 1928 µέχρι σήµερα φέρει την ονοµασία «Κοινότητα 

Ανάβρας». Ο νόµος «Καποδίστριας», για την συνένωση των δήµων και κοινοτήτων 

της Ελλάδας, την εξαίρεσε διότι συγκεντρώνει όλες τις ανάλογες προϋποθέσεις 

(αποµακρυσµένη από τα αστικά κέντρα, οµοιογένεια γεωλογικού αναγλύφου, 

πληθυσµού, απασχόλησης των κατοίκων κ.λ.π) (Καραλή, 2002). 

Έτσι το 1990 η εικόνα της Ανάβρας είναι η εικόνα ενός χωριού των 600 –

τότε- κατοίκων, αποκοµµένου από τα αστικά κέντρα και κυρίως από τον Αλµυρό, 

στην επαρχία του οποίου υπάγεται. Όσο για την εικόνα του χωριού, οι κατοικίες σε 

άσχηµη κατάσταση µετά από δύο πολέµους (Β΄ Παγκόσµιο και Εµφύλιο) και δύο 

σεισµούς (’56 και ’80), οι δηµόσιοι χώροι ήταν ανύπαρκτοι, το δίκτυο δρόµων 

(χωµατοδρόµων) µεταβαλλόταν σε λάσπη κάθε φορά που έβρεχε ή χιόνιζε 

(υπολογίζεται ένα διάστηµα 4-5 µηνών το χρόνο). Σε παρόµοια κατάσταση ήταν και 

το οδικό επαρχιακό δίκτυο προς Λαµία, το ηλεκτρικό και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

που στην παραµικρή καιρική ανωµαλία έβγαιναν εκτός λειτουργίας. 

Από την άλλη µεριά η κτηνοτροφία ως απασχόληση παρείχε τη δυνατότητα, 

ήδη από τη δεκαετία του ’80, να υπάρξει χρηµατοδότηση, και µάλιστα πολύ ισχυρή 

τα πρώτα χρόνια, από την Ε.Ε.  

Την ίδια χρονική περίοδο «έτρεχαν» τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα 

Προγράµµατα (Μ.Ο.Π.), τα οποία είχαν ιδιαίτερα ευµενείς όρους για την 

κτηνοτροφία, που αποτελούσε πλέον την κύρια απασχόληση των Αναβριωτών. Η 

βασική δυσκολία που έπρεπε να ξεπεραστεί ήταν η νοοτροπία, ο συντηρητισµός και η 

αδράνεια σε κάθε τι καινούριο, χαρακτηριστικά που συναντάµε σε τέτοιου είδους 

κοινωνίες. Έπρεπε, να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις που θα έδιναν µια δυναµική 

στην ανάπτυξη του οικισµού. Η Ανάβρα αξιοποίησε τα προγράµµατα αυτά και 

σήµερα ανήκει στους ΟΤΑ µε τη µεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων 

(www.helsoc.org). 

Το σηµερινό αποτέλεσµα 19 χρόνια µετά –µε ένα διάλειµµα απραξίας τα έτη  

1994-1998- απέχει πολύ από την εικόνα που παρουσιάστηκε πιο πάνω.   

Σήµερα η Ανάβρα παρουσιάζει µια εντελώς άλλη εικόνα. Έχει καταφέρει να 

της αποδώσουν (υπηρεσίες, κυβερνητικοί παράγοντες και µέσα µαζικής ενηµέρωσης) 

χαρακτηρισµούς όπως «χωριό-πιλότος» για την αγροτική ανάπτυξη, «χωριό-

φαινόµενο», «Ελβετία της Μαγνησίας», «τόπος της ουτοπίας» κ.α. 

Η Ανάβρα ήταν και παρέµεινε ένα χωριό καθαρά κτηνοτροφικό. Η παραγωγή 

σε κρέας αντιπροσωπεύει το 20% της αντίστοιχης του νοµού Μαγνησίας. Υπάρχουν 
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80 σύγχρονα ποιµνιοστάσια, κατανεµηµένα σε τρία κτηνοτροφικά πάρκα γύρω από 

τον οικισµό, στα οποία σταβλίζονται τα ζώα τη χειµερινή περίοδο. Τον υπόλοιπο 

χρόνο τα ζώα βόσκουν ελεύθερα στα 130.000 στρέµµατα βοσκοτόπων που διαθέτει η 

Κοινότητα, καθιστώντας έτσι την κτηνοτροφία της Ανάβρας βιολογική. Η συνεχής 

αυτή απασχόληση µε το ίδιο αντικείµενο στον πρωτογενή τοµέα –απασχόληση που 

ανάγεται σε βάθος χρόνου, σε αιώνες- συνέβαλε στο να διατηρήσει η µικρή κοινωνία 

της Ανάβρας µια συνοχή. 

Η κοινότητα Ανάβρας είναι πλέον ένας οικισµός µε υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης, µηδενική ανεργία και ατοµικό εισόδηµα των κατοίκων που κυµαίνεται 

την τελευταία δεκαετία από 30.000 ως 70.000 € και υψηλό επίπεδο ζωής (Τα Νέα της 

Αιτωλοακαρνανίας, 2009).  

Η Ανάβρα σήµερα έχει εσωτερικό οδικό δίκτυο µε πλακοστρωµένους, 

ασφαλτοστρωµένους και τσιµεντοστρωµένους δρόµους) και επαρχιακό δίκτυο προς 

Αλµυρό και Λαµία, αναπλασµένους δηµόσιους χώρους, διώροφο χώρο στάθµευσης 

στην κεντρική πλατεία για 50 αυτοκίνητα, δύο αίθουσες εκδηλώσεων 150 και 300 

θέσεων µε σύγχρονο εξοπλισµό για διάφορες εκδηλώσεις.  

Για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, εκτός από τα τρία υπερσύγχρονα 

κτηνοτροφικά πάρκα τα οποία διαθέτουν οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρικού ρεύµατος, κατασκευάστηκαν και λειτουργούν υπερσύγχρονα Κοινοτικά 

Σφαγεία (µε συστήµατα HACCP, ISO, κωδικός αριθµός S64) µε δυο γραµµές σφαγής 

για µεγάλα και µικρά ζώα, από τις οποίες η δεύτερη µπορεί να λειτουργήσει και ως 

βιολογική, η µοναδική στην Ελλάδα. 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης και του αθλητισµού έχουν γίνει αρκετά έργα: 

ολοήµερο νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο (διθέσιο) µε συνολικά 30 περίπου 

µαθητές, που στεγάζονται σε σύγχρονα ειδικά για το σκοπό κατασκευασµένα κτίρια 

µε κατοικία δασκάλου, εξοπλισµένο γυµναστήριο, γήπεδο καλαθοσφαίρισης και 

γήπεδο ποδοσφαίρου.  

Όσον αφορά στην κοινωνική φροντίδα στο χωριό υπάρχουν και λειτουργούν: 

αγροτικό ιατρείο µε κατοικία γιατρού, πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» για τους 

ηλικιωµένους, ενώ στη διαδικασία της υλοποίησης βρίσκεται γηροκοµείο 20 κλινών. 

Στο χωριό λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για όλους τους 

δηµότες.  
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Εκτός όµως από τα πιο πάνω έργα υποδοµής, έχουν υλοποιηθεί και έργα 

αναπτυξιακά, τα οποία παράλληλα αναδεικνύουν και προστατεύουν το φυσικό 

περιβάλλον αλλά και τον πολιτισµό και την ιστορία του τόπου.  

Ήδη λειτουργεί Αιολικό πάρκο σε υψόµετρο 1650 µέτρων (το υψηλότερο 

στην Ελλάδα) µε 20 ανεµογεννήτριες συνολικής ισχύος 17 MW, το οποίο αποφέρει 

στην κοινότητα έσοδα 3% επί του κόστους του παραγόµενου ρεύµατος (60.000-

80.000 € το χρόνο). Επιπλέον υπάρχει το Περιβαλλοντικό Πολιτισµικό Πάρκο των 

πηγών Ανάβρας «ΓΟΥΡΑ» µια προστατευµένη έκταση 200 στρ. (www.gourapark.gr) 

που περιλαµβάνει τις πηγές (δυναµικότητας 400 m3/h) και ένα τµήµα του ποταµού, 

που περιτρέχει το χωριό σε µήκος 2 χλµ. Το πάρκο οργανώνεται µε δίκτυο 

µονοπατιών και γεφυριών, µε χώρους αναψυχής, παιχνιδιού και άθλησης, µε κέντρο 

πληροφόρησης, ενώ κατά µήκος του ποταµού διατηρούνται και αναστηλώνονται 

µνηµεία λαϊκού πολιτισµού, (µαντάνια, ντριστέλες και νερόµυλοι).  

Ακόµη στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται τρία αναρριχητικά πάρκα 

(Αναρριχητικό πάρκο Κίτρινου, Αναρριχητικό πάρκο Μεγάλης Σπηλιάς και 

Αναρρηχιτικό πάρκο Ανάβρας). 

Αναφορά στον πολιτισµό και την ιστορία του τόπου αποτελεί και το 

Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής το οποίο έχει µελετηθεί και υλοποιηθεί. 

Σήµερα η Ανάβρα είναι ένας οικισµός, ο οποίος χωρίς να έχει κανένα 

παραδοσιακό χαρακτήρα - δύο σεισµοί 1956 και 1980, και δύο πόλεµοι Β΄ 

Παγκόσµιος και Εµφύλιος κατέστρεψαν τη φυσιογνωµία της (Μηλιώνης, 2006), έχει 

υποδοµές και προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσει µια άνετη και οµαλή διαµονή και 

µια ποιότητα ζωής που δύσκολα συναντιέται σε αποµακρυσµένες υπαίθριες περιοχές. 

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρώσουν την εικόνα της 

Ανάβρας ως ενός οικισµού «πρότυπου για να ζεις» (όπως την αποκαλούν αρκετοί) 

είναι ένα µικρό υδροηλεκτρικό που θα αυξήσει τα έσοδα της κοινότητας, το δίκτυο 

αποχέτευσης µε µονάδα βιολογικού καθαρισµού και το δίκτυο τηλεθέρµανσης, 

θέρµανση δηλ. όλων των κατοικιών του οικισµού µε δίκτυο αγωγού ζεστού νερού 

στη θέρµανση του οποίου θα χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη τα απορρίµµατα των 

ζώων (κοπριές) και υπολείµµατα υλοτόµησης. Έτσι εκτός από το πολύ χαµηλό 

(συµβολικό) κόστος θέρµανσης για τους Αναβριώτες, θα λυθεί το σοβαρό πρόβληµα 

της ρύπανσης από τα ζωικά απόβλητα, ενώ το έργο θα συµβάλει και στον καθαρισµό 

και την προστασία των δασών.  
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5.2 Η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής 

 

Η περιοχή της Κοινότητας Ανάβρας εκτείνεται σε υψόµετρο 700-1650 µέτρων και 

είναι κατάφυτη στο σύνολό της από άγρια χλωρίδα. Ελάχιστες είναι οι γεωργικές 

εκτάσεις και αυτές βρίσκονται κυρίως στις θέσεις Αγία Τριάδα, Καλόγερος και 

Καµπάκι.  

Τα δάση αποτελούνται από κέδρους και δρυς. Υπάρχουν επίσης αρκετά είδη ιτιάς και 

φουντουκιές.Όλα τα ρέµατα είναι γεµάτα από πλατάνια (Platanus orientalis), στα 

βοσκοτόπια υπάρχει µεγάλος αριθµός δένδρων αγριοκοροµηλιάς (Prunus cocomibia) 

και  αγριοµηλιάς (Pirus Malus) των οποίων οι καρποί αποτελούν άριστη τροφή για τα 

ποιµενικά και τα άγρια ζώα του δάσους (www.gourapark.gr). Οι  πλαγιές της Όθρυος 

είναι γεµάτες από άγρια πουλιά (κοτσύφια, γεράκια, τρυγόνια, µελισσοφάγοι κ.ά.) και 

ζώα (ζαρκάδια, αγριογούρουνα, λαγοί, λύκοι, αλεπούδες, κουνάβια κ.ά.). Στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανάβρας βόσκουν πολλά κοπάδια αιγών, προβάτων και 

αγελάδων (από τα οποία προέρχεται βιολογικό κρέας) (www.gourapark.gr).  

 

 

5.3 Ο Ενιπέας ποταµός και η σηµασία του 

 

Ο Ενιπέας είναι ένας από τους βασικούς παραποτάµους του Πηνειού. ∆ηµιουργείται 

από τη συγκέντρωση υδάτων στη λεκάνη της Όθρυος, η οποία περιλαµβάνει δύο 

υδροφόρα βραχιόνια, παράλληλα το ένα προς το άλλο. Το ανατολικό υδροφόρο 

βραχιόνιο έχει τρεις βασικές πηγές οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1χλµ. 

του οικισµού και σε υψόµετρο 770 µέτρων περίπου. 

Η περιοχή της Ανάβρας είναι ορεινή µε έντονο µορφολογικό ανάγλυφο. Στη λεκάνη 

επιφανειακής απορροής της διαµορφώνονται χαραδροκοιλάδες, πολλές από τις οποίες 

διατρέχονται από ρυάκια και χειµάρρους.  

Οι φυσικές συνθήκες προστασίας που διαµορφώνονται για την πηγή και το ποτάµι 

είναι δυσµενείς µε αποτέλεσµα η πηγή Ανάβρα και το ποτάµι να διατρέχουν 

κινδύνους ρύπανσης από παθογόνους µικροοργανισµούς. Πρόκειται για ρύπανση 

κτηνοτροφικής – γεωργικής προέλευσης. Είναι σηµαντική λοιπόν η συνειδητοποίηση 

της ανάγκης προστασίας του νερού από τους κατοίκους του χωριού, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 52.53.217.230



Βασιλική Μπάρδα 

27 

Κατά µήκος του ποταµού αναπτύχθηκε στο παρελθόν σύµπλεγµα εργαστηρίων που 

είχαν ως κινητήρια δύναµη το νερό της πηγής. Πρόκειται για µια σειρά υδρόµυλων 

και νεροτριβών. Η ζωή του χωριού έδωσε επίσης ώθηση για τη δηµιουργία ενός 

δικτύου γεφυριών και µονοπατιών που διευκόλυναν τις επικοινωνίες και τις 

µεταφορές, αλλά και τη χρήση του παρόχθιου τµήµατος του ποταµού για αυτές τις 

βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

Εκτός όµως από τη συµβολή τους στην οικονοµική ζωή και ιστορία της Ανάβρας, οι 

πηγές και ο ποταµός έπαιξαν –και παίζουν- πολύ σηµαντικό ρόλο και στην κοινωνική 

ζωή των Αναβριωτών. Για παράδειγµα εκεί έγινε το 1993 το Συνέδριο που 

διοργάνωσε η Κοινότητα για «Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Ανάβρας». 

Η ανάγκη διατήρησης και προστασίας του φυσικού πόρου της πηγής της Ανάβρας, 

είναι ένας αυτονόητος στόχος: η πηγή ανέκαθεν στήριζε την κοινωνική και 

οικονοµική δράση της περιοχής, αποτελούσε την πηγή ζωής των κατοίκων, καθώς και 

το κέντρο της κατασκευαστικής, βιοτεχνικής δηµιουργίας τους. Σήµερα εξακολουθεί 

να αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς, που ορίζει τη φυσιογνωµία και τη 

δραστηριότητα του τόπου. Γιατί οι πηγές, χώρος ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς και 

µεγάλης περιβαλλοντικής σηµασίας, το καλοκαίρι συγκεντρώνουν τους κατοίκους 

της περιοχής, αλλά και τους επισκέπτες (www.anavra-goura.gr). 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΡΑ 

 

Η κοινότητα της Ανάβρας στην προσπάθειά της να διατηρήσει και να προστατέψει το 

φυσικό της περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να εξελιχθεί, κατάφερε να υλοποιήσει 

περιβαλλοντικά έργα τα οποία µε τη σειρά τους έδωσαν ώθηση στην ανάδειξη και 

την ανάπτυξη της περιοχής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

 

 

6.1 “Γούρα ” Περιβαλλοντικό Πολιτισµικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας Μαγνησίας 

 

Το Περιβαλλοντικό Πολιτισµικό Πάρκο “ΓΟΥΡΑ” των πηγών Ανάβρας 

Μαγνησίας περιλαµβάνει τις πηγές (δυναµικότητας 400 m3/h) και ένα τµήµα του 

ποταµού, που περιτρέχει το χωριό σε µήκος 2χλµ.  
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Αποτελεί µια προσπάθεια προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης τόσο του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και των µνηµείων και των πολιτισµικών 

στοιχείων που συνδέονται µε όλα αυτά. Απώτερος στόχος του όλου εγχειρήµατος 

είναι η διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση για την 

προστασία του φυσικού πλούτου τόσο του τοπικού πληθυσµού όσο και των 

επισκεπτών. 

Πιο αναλυτικά οι στόχοι είναι: 

• Η προστασία και ανάδειξη του τοπίου και των µνηµείων, του λαϊκού 

πολιτισµού (εκκλησίες, γεφύρια, νερόµυλοι, κ.λπ.) και της φυσικής οµορφιάς 

του χώρου. 

• Η αναψυχή των επισκεπτών µε τη δηµιουργία χώρων περιπάτου, ανάπαυσης, 

άθλησης, παιχνιδιού, κ.λπ. 

• Η πληροφόρηση όλων, και ιδιαιτέρως των παιδιών, για θέµατα προστασίας 

του περιβάλλοντος, αλλά και για τις δραστηριότητες των κατοίκων και την 

ενασχόλησή τους µε την κτηνοτροφία και γεωργία. 

Το έργο κατασκευάστηκε µε βάση µελέτη που συντάχθηκε από 

διεπιστηµονική οµάδα µελετητών που είχε επικεφαλής την τεχνική σύµβουλο της 

Κοινότητας κα Μάχη Καραλή-Τσουκαλά, ∆ρ Αρχιτέκτονα Μηχ. Αναπληρώτρια 

καθηγήτρια ΕΜΠ. Η κα Καραλή εκτός από την αρχιτεκτονική µελέτη που εκπόνησε, 

είχε και το συντονισµό της µελετητικής οµάδας (ο τοπογράφος-περιβαλλοντολόγος 

Αντρέας ∆ογκάκης, η µουσειολόγος Αλέκα Μπούνια, οι βιολόγοι - ιχθυολόγοι Μαρία 

Στουµπούδη και Ροµπέρτα Μπαρµπιέρι, ο γεωλόγος ∆ρόσος Σταυρόπουλος, ο 

δασολόγος ∆ηµ. Μιχαλάκης και ο πολ. Μηχανικός Νάσος Μαντζανάς.). Με 

χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ο.Π.Α.Α.Χ.) έχει δηµιουργηθεί ένας 

περιφραγµένος χώρος τόσο γύρω από τις πηγές όσο και στο παρόχθιο τµήµα του 

Ενιπέα µήκους 2χλµ. περίπου, συνολικής έκτασης περίπου 200στρ. Η υλοποίηση του 

έργου έγινε σε δύο φάσεις (2006, 2008). Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των 1.500.000,00 €. 

Αυτά που έχουν γίνει είναι κυρίως έργα υποδοµής, όπως ισχυρή περίφραξη 

µήκους 5χλµ., τρεις κύριες εισόδους, δύο στις πηγές και µία στη γέφυρα Ζαγγανά, 

κατασκευή δύο φυλακίων στις εισόδους του πάρκου, δηµιουργία µονοπατιού σ' όλο 

το µήκος του ποταµού, δίκτυο πλακοστρωµένων µονοπατιών στις πηγές της Ανάβρας 

µε βασικό µονοπάτι πλακοστρωµένο και παρακλάδια, προστατευτικά κάγκελα σε 
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επικίνδυνα σηµεία, πέντε νέα γεφύρια, τρεις παιδικές χαρές - χώρους για υπαίθρια 

αναψυχή, τέσσερις βρύσες, αποκατάσταση των πλινθόκτιστων τοιχίων στις πηγές και 

δηµιουργία νέων σε µορφή µικρού αµφιθεάτρου, καθιστικά, κάδους απορριµµάτων, 

τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων όπου ήταν αναγκαίο, καθαρισµός του 

χώρου, δοχεία απορριµµάτων, κ.α. (Η Φωνή της Ανάβρας, 2004) 

Αναστυλώθηκαν τρία µνηµεία λαϊκού πολιτισµού: ένας υδρόµυλος στις πηγές 

και ένας νερόµυλος στην κατάληξη του Πάρκου (πύλη Ζαγγανά), καθώς και ένας 

υδρόµυλος στο µέσον περίπου του Πάρκου στο πλάτωµα Κανατούλα, όπου θα 

εγκατασταθεί ένα µικρό κέντρο πληροφόρησης.  

Σε όλο το µήκος της διαδροµής υπάρχουν πινακίδες σήµανσης, αλλά και µεγάλες 

ενηµερωτικές πινακίδες µε το χάρτη του Πάρκου  για τον κανονισµό λειτουργίας του, 

για τις πηγές και τον ποταµό, για τα µνηµεία λαϊκού πολιτισµού που βρίσκονται δίπλα 

στις όχθες (υδρόµυλοι, γεφύρια), καθώς και για την πανίδα, τη χλωρίδα, τα ψάρια του 

ποταµού και την κτηνοτροφική ζωή (www.gourapark.gr) 

.  

Κάθε χρόνο κατά τη θερινή περίοδο πραγµατοποιείται καθαρισµός των 

ρεµάτων από τον όγκο των σκουπιδιών ώστε οι χώροι αυτοί (ρέµατα-πλατώµατα) να 

µπορούν να αποτελούν χώρους πρασίνου και χώρους αναψυχής (Η Φωνή της 

Ανάβρας, 2004). 

 

 

6.2 Αναρριχητικά πάρκα και χώροι αναψυχής 

 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ανάβρας υπάρχουν τρία αναρριχητικά πάρκα. Το 

πρώτο βρίσκεται στη θέση Κίτρινος στο 8,5χλµ. του επαρχιακού δρόµου προς 

Αλµυρό. Το δεύτερο βρίσκεται στη θέση Μεγάλη Σπηλιά, δυτικά του πρώτου, ενώ το 

τρίτο βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Ανάβρας και της επαρχίας Αλµυρού. Και τα 

τρία είναι δηµιουργήµατα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (Ε.Ο.Σ.) Αλµυρού. 

Η κοινότητα επιπλέον προέβλεψε για την κατασκευή δύο οργανωµένων 

χώρων αναψυχής στην περιοχή. Ο πρώτος βρίσκεται στη θέση Μπαϊράµια, σε 

κοντινή απόσταση µε το Αιολικό Πάρκο και τον Προφήτη Ηλία και ο δεύτερος 

οργανωµένος χώρος αναψυχής βρίσκεται στην περιοχή Αγκαθίτσα σε υψόµετρο 1300 

µέτρων.  
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6.3 Αιολικό πάρκο Αλογοράχης 

 

Το Αιολικό Πάρκο Αλογόραχης είναι ένα έργο περιβαλλοντικό µε ιδιαίτερη 

σηµασία και εµβέλεια. Βρίσκεται στο όρος Όθρυς µέσα στα διοικητικά όρια της 

Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας και είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας και το αυτό που βρίσκεται σε µεγαλύτερο υψόµετρο σε όλη 

την Ελλάδα (µέγιστο υψόµετρο 1.650 µέτρα).  

Έχει ονοµαστική ισχύ 17.5 ΜW και αποτελείται από 20 ανεµογεννήτριες, 850 

kw η κάθε µια, της εταιρείας GAMESA EOLICA, η οποία ανήκει στον όµιλο 

GAMESA. Η κάθε ανεµογεννήτρια έχει ύψος 55 µέτρα και διάµετρο πτερυγίων 58 

µέτρα.  

Η εταιρεία GAMESA EOLICA θα συντηρεί σε µόνιµη βάση το δρόµο από 

Κούτσουρα µέχρι το πάρκο χειµώνα – καλοκαίρι, µε αποτέλεσµα ο δρόµος για τους 

κτηνοτρόφους να λειτουργεί ως άσφαλτος. Μετά από αίτηµα της Κοινότητας προς 

την ισπανική εταιρεία, συµφωνήθηκε να κατασκευαστεί χώρος αναψυχής για τους 

επισκέπτες του Αιολικού Πάρκου, το οποίο λειτουργεί και σαν αξιοθέατο. 

Το Αιολικό Πάρκο συνδέεται µε το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας µε γραµµή µέσης τάσης 17χλµ έως τον Υποσταθµό της ∆ΕΗ στη Στυλίδα. 

Η εκτιµώµενη παραγωγή ενέργειας είναι 38,180 MWh ετησίως, ενέργεια που 

ισοδυναµεί µε την ηλεκτρική κατανάλωση περίπου 13.000 νοικοκυριών. Με τη 

λειτουργία του αποφεύγεται η εκποµπή στην ατµόσφαιρα 37.000 τόνων διοξειδίου 

του άνθρακα, ή αποφεύγεται η καύση 9.000 τόνων πετρελαίου σε ετήσια βάση, 

καθώς και άλλων αερίων ρύπων, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική συµβολή του έργου 

κατά του φαινοµένου του θερµοκηπίου συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων 

του Κιότο. 

Η ανάπτυξη του έργου ξεκίνησε το τέλος του 2000 και ολοκληρώθηκε το 

2006, µε συνολικό κόστος 22.000.000,00 €. Το έργο επιχορηγήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ 

µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα η επιχορήγηση προς την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΛΟΓΟΡΑΧΗΣ Α.Ε. από το µέτρο 2.1 ανήλθε στα 4.590.000,00 € και από το µέτρο 

6.5 στα 1.100.000,00 €. 

Το αιολικό πάρκο στο όρος Όθρυς, αποφέρει περίπου 100.000,00€ έσοδα τον 

χρόνο (το ρεύµα το αγοράζει η ∆ΕΗ, ενώ η κοινότητα για τη χρήση του χώρου, που 

της ανήκει, εισπράττει έως και 100.000,00€ το χρόνο) στην Ανάβρα. Τα έσοδα που 
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εισπράττει η Κοινότητα είναι 3% επί του κόστους της παραγόµενης ηλεκτρικής 

ενέργειας,, ενώ 1% αντίστοιχα θα εισπράττει το ∆ηµόσιο, όπως προβλέπει ο σχετικός 

νόµος.  

Αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών από όλη την Ελλάδα, όπως µαθητές, 

επιχειρηµατίες, τουρίστες και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να 

ενηµερωθούν για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και να 

θαυµάσουν το φυσικό κάλλος της περιοχής. Η αναπτυξιακή ώθηση που προκλήθηκε 

έδωσε δυναµική και σε άλλους τοµείς. 

Να επισηµανθεί ότι µέχρι στιγµής το έργο αυτό δεν έχει παρουσιάσει 

επιβλαβείς επιπτώσεις στους ανθρώπους, στα ζώα και στην κτηνοτροφία. Είναι µια 

µέθοδος παραγωγής ενέργειας που υιοθετούν όλες οι οικολογικές οργανώσεις. Ο 

Πρόεδρος της παγκόσµιας οργάνωσης Greenpeace έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι 

οφείλει όλος ο κόσµος να στραφεί προς τις ήπιες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

που είναι ο άνεµος (ανεµογεννήτριες), το νερό (υδροηλεκτρικά), ο ήλιος κ.α. 

Το έργο αυτό θα συµβάλλει στον περιορισµό της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, 

του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων, διότι για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύµατος χρησιµοποιεί και αξιοποιεί ένα φυσικό πόρο, τον αέρα, εξοικονοµώντας 

παράλληλα άλλου είδους καύσιµη ύλη.  

Το Αιολικό Πάρκο Αλογόραχης συµβάλλει παράλληλα, στην ενίσχυση της 

εθνικής οικονοµίας. Η παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας σηµαίνει 

για τον τόπο εξοικονόµηση χρηµάτων και πόρων, καθώς και µερική αποδέσµευση 

από τη διακύµανση της τιµής του πετρελαίου. Ένα έργο όπως αυτό, φιλικό προς το 

περιβάλλον, αφορά την παγκόσµια κοινότητα, γιατί εκτός από τις άµεσες θετικές 

συνέπειες που αφορούν στην προστασία της φύσης, επιδρά σιγά-σιγά και στη 

νοοτροπία των ανθρώπων, διαµορφώνοντας συνειδήσεις, συνήθειες και αντιλήψεις, 

που αποκαθιστούν τη σωστή σχέση ανθρώπου – φύσης (Η Φωνή της Ανάβρας, 2004). 

 
 
6.4 Τα βιολογικά κτηνοτροφικά πάρκα 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό της Ανάβρας και η ιδιαιτερότητα της είναι η 

απασχόληση σε ποσοστό σχεδόν 100% των κατοίκων µε την κτηνοτροφία ελεύθερης 

βοσκής, και κατ’ επέκταση η υψηλή ποιότητα του παραγόµενου κρέατος. Πρέπει να 

τονιστεί ότι τα περισσότερα από τα εκτρεφόµενα ζώα είναι ενταγµένα σε 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 52.53.217.230



Βασιλική Μπάρδα 

32 

προγράµµατα βιολογικής κτηνοτροφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τη βιολογική 

κτηνοτροφία ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών. Η 

κτηνοτροφία είναι µια απασχόληση που την συναντάµε σε βάθος αιώνων στους 

κατοίκους της κοινότητας και έχει καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο της ζωής 

τους, τις συνήθειες και τα έθιµα τους, καθώς και βασικά στοιχεία του χαρακτήρα 

τους. (Λιλιοπούλου, 2001) 

Οι Αναβριώτες εκτρέφουν ελεύθερα στις βουνοπλαγιές της Όθρυος επί 9 

µήνες το χρόνο. Η συνολική παραγωγή σε κρέας αντιπροσωπεύει το 25% του νοµού 

Μαγνησίας. Υπάρχουν περίπου 60 ποιµνιοστάσια σύγχρονης κατασκευής, 

κατανεµηµένα σε τρία βιολογικά κτηνοτροφικά πάρκα γύρω από το χωριό (Λούτσα, 

Βασιλιαρού, Αγιος Παντελεήµονας), τα οποία διαθέτουν οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό 

ρεύµα και δίκτυο υδροδότησης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στους κτηνοτρόφους 

δωρεάν από την κοινότητα. (Γκίκας, 2006).  

Με γνώµονα τους συχνούς αποκλεισµούς κατά τους χειµερινούς µήνες λόγω 

καιρικών συνθηκών, αλλά και για την καλύτερη φύλαξη των ζώων, 

κατασκευάστηκαν αυτά τα τρία βιολογικά κτηνοτροφικά πάρκα που προσφέρουν 

καταφύγιο σε 30.000 µικρά και µεγάλα ζώα ελευθέρας βοσκής. Η βιολογική 

κτηνοτροφία και κατά συνέπεια τα βιολογικά προϊόντα είναι η κύρια πηγή 

εισοδηµάτων για τους κατοίκους, αφού το 99,9% των 700 µόνιµων κατοίκων 

ασχολούνται µε την κτηνοτροφία. (Σιµιτσιάδη, 2008). 

 

 

6.5 Τα κοινοτικά σφαγεία και η βιολογική κτηνοτροφία 

 

Τα Κοινοτικά Σφαγεία Ανάβρας στεγάζονταν για πολλά χρόνια σε ένα παλιό 

υπόστεγο σφαγής στη θέση των σηµερινών σφαγείων. Όµως, µετά την σχετική οδηγία 

της Ε.Ε. η οποία απαιτούσε τον εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων ή την ίδρυση νέων 

σφαγείων από ∆ήµους και ιδιώτες, η Κοινότητα προχώρησε στη δηµιουργία ενός 

σύγχρονου κτιρίου πλήρως εξοπλισµένου που ικανοποιεί όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για την σφαγή των ζώων. 

Τα Κοινοτικά Σφαγεία Ανάβρας σήµερα στεγάζονται σε ένα κτίριο επιφάνειας 

περίπου 400 µέτρων, το οποίο προήλθε από επέκταση και εκσυγχρονισµό του 

υπάρχοντος υποστέγου. Στη µελέτη εκσυγχρονισµού περιλαµβάνονταν και 

διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου (περίφραξη, δενδροφύτευση, πλυντήρια 
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αυτοκινήτων κ.α.). Μετά την αποπεράτωση του έργου και την τελική έγκριση τα 

Κοινοτικά Σφαγεία απέκτησαν στις 8-3-2002 κωδικό αριθµό (S64) κτηνιατρικής 

έγκρισης. Από το 2007 εφαρµόζονται τα συστήµατα HACCP και ISO, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα του κρέατος µε συνεχείς ελέγχους σε νερό, θερµοκρασίες 

αποστειρωτών και κρέατος, και γενικότερα στις συνθήκες υγιεινής (www.anavra-

goura.gr). 

Το ∆εκέµβριο του 2001 τελείωσε η επέκταση, ανακαίνιση και ο 

εκσυγχρονισµός του και το κτίριο εγκαινιάστηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 2001 παρουσία 

του υφυπουργού Γεωργίας, του Περιφερειάρχη, του Νοµάρχη, βουλευτών κ.α. Από 

τότε λειτουργεί συνεχώς εξυπηρετώντας όχι µόνο τους κτηνοτρόφους της Ανάβρας 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής Μαγνησίας (Νεοχωράκι, Νεράϊδα, Ανθότοπος) και 

Φθιώτιδας (Φιλιαδώνα, Μελιταία, Παλαµάς, Ανω Γόργιανη, Οµβριακή, ∆οµοκός, 

Μακρακώµη). 

Λειτουργούν δυο γραµµές σφαγής, µια για µεγάλα ζώα και µια για µικρά, η 

οποία µπορεί να λειτουργήσει ως βιολογική (η µοναδική στην Ελλάδα) µετά από 

καθαρισµό και απολύµανση. Υπάρχει διάκριση σε «καθαρή» και «ακάθαρτη» ζώνη, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο. Στο εσωτερικό η «ακάθαρτη» 

ζώνη είναι µέχρι του σηµείου της εκδοράς των ζώων. Από κει και πέρα αρχίζει η 

«καθαρή» ζώνη. 

Στον εξωτερικό χώρο η «ακάθαρτη» ζώνη βρίσκεται στο πίσω µέρος του 

κτιρίου, όπου φτάνουν τα αυτοκίνητα µε τα ζώα. Εκεί υπάρχουν στεγασµένοι χώροι 

αναµονής γι’ αυτά, ανάλογα µε το είδος τους. Η «καθαρή» ζώνη στον εξωτερικό 

χώρο βρίσκεται µπροστά, στη µεριά του επαρχιακού δρόµου, απ’ όπου φεύγουν τα 

αυτοκίνητα µε τα σφαγµένα ζώα. 

Το προσωπικό αποτελείται από τρεις υπαλλήλους (υπεύθυνος σφαγείου, 

υπεύθυνος γραµµατείας, εργάτης καθαριότητας) και πέντε εκδοροσφαγείς. Η σφαγή 

των ζώων γίνεται µε την παρουσία δηµόσιου κτηνίατρου, ενώ τακτικοί είναι οι 

έλεγχοι από επιθεωρητές της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου.  

Η πρόοδος συνεχίστηκε µε την κατασκευή του σφαγείου βιολογικής γραµµής, 

το µοναδικό δηµόσιο στην Ελλάδα, µε πιστοποίηση από τη ∆ΗΩ. Έτσι 

δηµιουργήθηκε η βάση για την ανάπτυξη της βιοκτηνοτροφίας, µε αποτέλεσµα οι 

παραγωγοί να κερδίζουν σηµαντικά ποσά από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε χρήµατα της οποίας έγιναν οι παραπάνω υποδοµές.  
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η παραγωγή κρέατος της Ανάβρας έχει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί βιολογική. Τόσο η τροφή των ζώων, 

όσο και η κατάσταση των σφαγείων µπορούν να δώσουν τη βιολογική ταυτότητα στα 

κρέατα. Η φήµη τους έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Κοινότητας και είναι πολλοί 

αυτοί που πάνε να προµηθευτούν κρέατα από τους κρεοπώλες του χωριού 

καθηµερινά. 

 

 

6.6 Τηλεθέρµανση 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2009 στα ΤΕΙ Κοζάνης υπογράφηκε από τον Πρόεδρο 

της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας κ. Τσουκαλά ∆ηµήτρη και τον Πρόεδρο του 

ΤΕΙ Κοζάνης κ. Γκανάτσιο Στέργιο, σύµβαση µε την οποία ανατίθεται η σύνταξη 

µελέτης τηλεθέρµανσης για τον οικισµό της Ανάβρας. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη, που θα εκπονηθεί από οµάδα µε επικεφαλής τον 

καθηγητή Κάρµαλη Ιωάννη, θα γίνει προσπάθεια ενσωµάτωσης τόσο των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και της βιοµάζας γενικότερα στην 

παραγωγή ενέργειας, µε γνώµονα το σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφόρο 

ανάπτυξη. Αυτό θα επιτευχθεί µε τρεις τρόπους: 

• Στην Κοινότητα Ανάβρας υπάρχει σηµαντικό ζωικό κεφάλαιο. Συγκεκριµένα 

εκτρέφονται πάνω από 5.000 βοοειδή, πάνω από 15.000 αιγοπρόβατα και 

6.000 περίπου χοιρινά. Τα ζωικά απορρίµµατα όλου αυτού του πληθυσµού, τα 

οποία ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και τα ρέµατα, µπορούν να 

αποτελέσουν πρώτη ύλη για τις ανάγκες θέρµανσης της κοινότητας. Θα 

αναπτυχθούν συστήµατα επεξεργασίας και ξήρανσης για την κατάλληλη 

χρήση των ζωικών αυτών απορριµµάτων. Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί το 

σοβαρότατο πρόβληµα της ρύπανσης που υπάρχει σήµερα. 

• Επίσης η Κοινότητα Ανάβρας διαθέτει δάση συνολικής έκτασης 61.000στρ. 

Μέσω της µελέτης θα αναπτυχθεί σύστηµα συλλογής, επεξεργασίας και 

καύσης υπολειµµάτων ξυλείας. Συγκεκριµένα θα συλλέγονται κλαδιά 

δένδρων, αλλά και όλα τα υπολείµµατα ξύλου από τα δάση, θα 

επεξεργάζονται, θα µορφοποιούνται και ακολούθως θα οδηγούνται στο 

σύστηµα καύσης του συστήµατος τηλεθέρµανσης. Με αυτή τη διαδικασία θα 
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επιτευχθεί τόσο ο καθαρισµός και η προστασία του δάσους από ενδεχόµενες 

πυρκαγιές, όσο και η εκµετάλλευση της σηµαντικής ποσότητας βιοµάζας που 

αυτό παρέχει για τις ανάγκες θέρµανσης του οικισµού. 

• Τέλος θα αναπτυχθεί ένα ηλιοθερµικό σύστηµα µε την ανάπτυξη συστοιχίας 

κατάλληλων ηλιακών συλλεκτών, µέσω του οποίου θα γίνεται προθέρµανση 

του νερού το οποίο στη συνέχεια θα οδηγείται στο προαναφερόµενο σύστηµα 

καύσης. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται αξιοποίηση και της ηλιακής 

ενέργειας, µε αποτέλεσµα να τη σηµαντική αύξηση της απόδοσης του όλου 

συστήµατος. 

Με την ανάπτυξη του συγκεκριµένου συστήµατος τηλεθέρµανσης επιδιώκεται: 

• Η χρήση όλων των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας που διαθέτει η περιοχή 

για τις ανάγκες θέρµανσής της κατά τους χειµερινούς µήνες. 

• Η απεξέρτηση, ή η όσο το δυνατόν µικρότερη εξάρτηση της περιοχής από 

συµβατικά καύσιµα και κυρίως το πετρέλαιο. 

• Η µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων από τα συµβατικά συστήµατα καύσης 

• Και το κυριότερο, η µείωση σε µεγάλο βαθµό των οικογενειακών δαπανών 

για τη θέρµανση, µιας και οι κάτοικοι της Ανάβρας θα πληρώνουν ένα 

συµβολικό ποσό γι’ αυτό , πολύ µικρότερο από αυτό που δαπανούν σήµερα. 

 

 

6.7 Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 

 

Υπό δηµοπράτηση βρίσκεται και η ανάπτυξη υδροηλεκτρικού εργοστασίου, 

από το νερό των πηγών της Ανάβρας, ένα σηµαντικό έργο, προϋπολογισµού 

600.000,00€ από το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Κοινότητας Ανάβρας 

(ΑΕΚΑΜ) (Σιµιτσιάδη, 2008). Η πραγµατοποίηση του απασχολεί την κοινότητα 

αρκετά χρόνια, διότι είναι ένα έργο εξειδικευµένο και πολύ δύσκολο στην κατασκευή 

του.  

Συγκεκριµένα πρέπει να γίνουν εκσκαφές σε µήκος 2,5χλµ. Η υδροµάστευση 

θα γίνει κοντά στις πηγές της Ανάβρας, ενώ ο αγωγός θα καταλήγει κάτω από τον 

Άγιο Παντελεήµονα στο ποτάµι σε ένα µικρό κτίριο µε δύο τουρµπίνες. Το ρεύµα θα 

πωλείται στη ∆ΕΗ και από εκεί η κοινότητα θα εισπράττει άλλες 100.000,00€. Το 

παρόν έργο που θα λειτουργεί µόνο κατά τους χειµερινούς µήνες, θα είναι ένα έργο 
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οικολογικό. Εντάσσεται στις ήπιες µορφές ενέργειας, και κατά συνέπεια δεν µολύνει 

το περιβάλλον για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από το µικρό αυτό υδροηλεκτρικό 

(Η Φωνή της Ανάβρας, 2004). 

 

 

6.8 Κοινοτικές εγκαταστάσεις 

 
∆εν πρέπει να παραληφθεί ότι η αναπτυξιακή αυτή ώθηση που προκλήθηκε 

από την «πράσινη ανάπτυξη» έδωσε δυναµική και σε άλλους τοµείς µε αποτέλεσµα 

την πραγµατοποίηση περαιτέρω έργων τα οποία όµως δεν παύουν να είναι µεγάλης 

σηµασίας. Τα έργα αυτά συντελούν τόσο στην ανάπτυξή της όσο και στους εκάστοτε 

χαρακτηρισµούς που της έχουν αποδοθεί από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπως 

«Το Σουηδικό µοντέλο της Ανάβρας», «Το Ελβετικό θαύµα της Μαγνησίας» κ.ά.  

Αναφορικά µερικά από τα εν λόγω έργα στην περιοχή είναι: 

• Ασφαλτόστρωση των τριών κτηνοτροφικών πάρκων µε προϋπολογισµό έργου 

595.000,00€ - πρόγραµµα ∆’ ΕΣΠΑ(Φεβρουάριος 28/2009). 

• Συντήρηση δύο τοξοτών πέτρινων γεφυριών µε προϋπολογισµό 330.000,00€ - 

5η επικαιροποίηση της υπ’ αριθµό 127/2006 µελέτης. 

• Υδροληψίες – µεταφορά νερού σε οικισµό και ποιµνιοστάσια µε 

προϋπολογισµό 211.000,00€ - 2η επικαιροποίηση της υπ’ αριθµό 86/2009 

µελέτης. 

• Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης µε προϋπολογισµό 

770.000,00€ - 2η επικαιροποίηση της υπ’ αριθµό 267/2005 µελέτης.  

Παρακάτω ακολουθούν πιο αναλυτικά κάποια έργα που βοηθούν την 

κοινότητα να διατηρήσει ή ακόµα και να αυξήσει τον αριθµό των µόνιµων κατοίκων 

της και να οδηγηθεί σε περαιτέρω ανάπτυξη. 

Το ∆ηµοτικό Σχολείο είναι ένα τριώροφο καινούριο κτίριο που 

αποπερατώθηκε πρόσφατα, πληρεί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σχολείου 

κάποιου αστικού κέντρου προσαρµοσµένες βέβαια στις ανάγκες της κοινότητας. 

Αποτελείται από αίθουσες διδασκαλίας, χώροι υγιεινής, γραφεία, κλειστό 

γυµναστήριο εξοπλισµένο µε όργανα γυµναστικής για χρήση από όλους τους δηµότες 

και τις δηµότισσες, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου γίνονται συγκεντρώσεις 

σχολικές εκδηλώσεις, εκθέσεις. Πλάι κατασκευάστηκε κατοικία δασκάλου, η οποία 
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είναι απαραίτητη για ένα χωριό όπως η Ανάβρα όπου πολλές φορές το χειµώνα 

αποκλείεται από τα χιόνια (Η Φωνή της Ανάβρας, 2004) 

Αντίστοιχα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο διώροφο κτίριο 

στον πρώτο όροφο του οποίου στεγάζεται το νηπιαγωγείο. Η κοινότητα λοιπόν 

κατάφερε να εξασφαλίσει τη µόρφωση του πληθυσµού, χωρίς να επιβάλλεται η 

καθηµερινή µετακίνηση των µαθητών εκτός των ορίων της κοινότητάς τους µε 

αποτέλεσµα να διατηρήσει τον πληθυσµό της.  

Στο δεύτερο όροφο στεγάζεται το Λαογραφικό µουσείο κτηνοτροφικής ζωής 

Ανάβρας Μαγνησίας. Είναι µια µεγάλη ενιαία αίθουσα στην οποία εκτίθενται 

αντικείµενα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί και αναφέρονται στις συνήθειες και τον 

τρόπο ζωής των κτηνοτρόφων στη διάρκεια των τεσσάρων εποχών (Η Φωνή της 

Ανάβρας, 2004). Ένα έργο λοιπόν που συµβάλλει στην ανάδειξη του πολιτισµού της 

περιοχής, στην προσέλκυση τουριστών και φυσικά στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων.  

Ακολούθησε η κατασκευή της αίθουσας εκδηλώσεων η οποία έγινε µε βάση 

την υπ’ αριθµό 50/2002 οικοδοµική άδεια του πολεοδοµικού Γραφείου Αλµυρού – 

στην κεντρική πλατεία του χωριού, ανεβάζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Η αίθουσα αποτελείται από την κυρίως αίθουσα (µε εµβαδόν 252,45τ.µ.), τους 

βοηθητικούς χώρους, καθώς και ηµιυπαίθριους χώρους (είσοδος). Η συνολική 

καλυπτόµενη επιφάνεια είναι 329,64τ.µ. Όλοι οι χώροι εξοπλίζονται µε ηλεκτρική και 

υδραυλική εγκατάσταση, µε κεντρική θέρµανση, καθώς και µε εγκατάσταση 

αποχέτευσης. 

Η χρηµατοδότηση του έργου έγινε από το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» 

(Υποπρόγραµµα 3: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδοµές και ∆ραστηριότητες», 

Μέτρο 3.11: «Οριζόντιες ∆ράσεις – Πολιτισµός») (Η Φωνή της Ανάβρας, 2005)µε 

προϋπολογισµό 200.000,00€ πίστωση έτους 2005 µε 50.000,00€ και πίστωση έτους 

2006 µε 150.000,00€ και Φορέα Υλοποίησης την Κοινότητα Ανάβρας του Νοµού 

Μαγνησίας (Εµµανουηλίδης, Ζαρκογιάννης, 2005). 

Οµοίως κατασκευάστηκε το Πολιτιστικό κέντρο ο διώροφος χώρος 

στάθµευσης οι είναι απαραίτητοι κυρίως το χειµώνα. Το Πολιτιστικό κέντρο µπορεί 

να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις από θέατρο, χορούς, οµιλίες µέχρι κοινωνικές 

εκδηλώσεις των κατοίκων και ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων διευκολύνει τόσο 

τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες και ιδιαίτερα σε δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες, αφού η Ανάβρα δεν παύει να είναι ένα ορεινό χωριό µε στενό εσωτερικό 
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οδικό δίκτυο το οποίο δεν επιτρέπει τη στάθµευση αυτοκινήτων δεξιά και αριστερά 

των δρόµων. 

Εκτός από την κατοικία του δασκάλου η κοινότητα φρόντισε και για τη 

δηµιουργία κατοικίας για τον αγροτικό γιατρό, η παρουσία του οποίου είναι 

απαραίτητη για την παρεχόµενη περίθαλψη στους κατοίκους του χωριού, αφού κατά 

τους χειµερινούς µήνες λόγω του χιονιού η µετακίνησή τους είναι δύσκολη, (Γκίκας, 

2006) καθώς και για κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών εντός της κοινότητας και 

κατασκευασµένο ειδικά για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.  

Το Κοινοτικό Συµβούλιο µε ενέργειες που έκανε προς τη Περιφέρεια 

Θεσσαλίας κατόρθωσε να εξασφαλίσει το ποσό των 102.714,00€ από το πρόγραµµα 

Ελλάδα 2004, προκειµένου να πραγµατοποιήσει το σηµαντικό έργο της κατασκευής 

σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου (µε αυτόµατο µηχανισµό ποτίσµατος, αποδυτήρια, 

κερκίδες) (Η Φωνή της Ανάβρας, 2004).  

Στα άµεσα σχέδια της κοινότητας είναι η κατασκευή κοινοτικής πισίνας, η 

ανέγερση γηροκοµείου, η δωρεά οικοπέδων σε αστέγους κ.ά. Υλοποιώντας τέτοιες 

ενέργειες η κοινότητα στοχεύει στη διατήρηση του πληθυσµού και στη συνέχεια στην 

αύξησή του, στη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου και του τρόπου διαβίωσης των 

κατοίκων, στην προσέλκυση τουριστών και γενικότερα στην ανάπτυξή της. 

 

 

6.9 Έργα για το επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007 - 2013 

 

Τα έργα που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007 – 2013 (κάποια 

από τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί) αριθµούµενα είναι τα εξής:  

1. Αποχέτευση οικισµού Ανάβρας µε προϋπολογισµό έργου 1.050.000,00€. 

2. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού οικισµού Ανάβρας µε προϋπολογισµό 

έργου 600.000,00€. 

3. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης µε προϋπολογισµό έργου 

685.000,00€. 

4. Κατασκευή δικτύου τηλεθέρµανσης µε προϋπολογισµό έργου 1.700.000,00€. 

5. Κατασκευή αντιπληµµυρικού και δενδροφυτεύσεις µε προϋπολογισµό έργου 

700.000,00€. 

6. Βελτίωση βοσκοτόπων µε προϋπολογισµό έργου 800.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 52.53.217.230



Βασιλική Μπάρδα 

39 

7. Ολοκλήρωση κατασκευής περιφερειακού δρόµου µε προϋπολογισµό έργου 

600.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

8. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισµού Ανάβρας Μαγνησίας µε 

προϋπολογισµό έργου 800.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

9. Μεταφορά νερού σε ποιµνιοστάσια µε προϋπολογισµό έργου 600.000,00€. 

10. Κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού µε προϋπολογισµό έργου 1.500.000,00€. 

11. Τυποποιητήριο βιολογικών προϊόντων µε προϋπολογισµό έργου 300.000,00€. 

12. Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου µε προϋπολογισµό έργου 200.000,00€. 

13. Αποκατάσταση – συντήρηση τριών διατηρητέων εκκλησιών µε 

προϋπολογισµό έργου 150.000,00€. 

14. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων µε προϋπολογισµό έργου 600.000,00€. 

15. Ηλεκτρονικό σύστηµα ενηµέρωσης µε προϋπολογισµό έργου 150.000,00€. 

16. Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόµου «Τσαντάλι – Κούτσουρα Ανάβρας» 

(διαδηµοτικό έργο) µε προϋπολογισµό έργου 3.500.000,00€. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΒΡΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ;  

 
Στη φύση κάθε είδος προσαρµόζεται ποικιλοτρόπως και αγωνίζεται να 

εξασφαλίσει τη διαιώνισή του. Με τον ίδιο τρόπο κάθε κοινωνία µάχεται 

προκειµένου να επιτύχει την επιβίωσή της. Καλλιεργεί µε σοφία, παράγει µε µέτρο, 

καταναλώνει µε σύνεση ώστε όλα να διαρκούν. Κάνει ορθή χρήση των φυσικών 

πόρων, όπως είναι η γη και ο χώρος, το νερό, η ενέργεια και τα τρόφιµα. Αναδεικνύει 

και υιοθετεί κοινωνικές αξίες που επιτρέπουν τη βιωσιµότητα όλων των κοινωνικών 

οµάδων και ιδιαίτερα των ασθενέστερων. Μια πόλη που έχει όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται βιώσιµη. 

Η συζήτηση για την αειφορία και τη βιωσιµότητα έρχεται να µας υπενθυµίσει 

ότι η φύση έχει τους νόµους της, τους ρυθµούς και τους κύκλους ζωής της, γεγονός 

το οποίο απαιτεί σύνεση και σεβασµό απέναντί της. Με άλλα λόγια η εντατική 

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων θα αποβεί µοιραία για τις απερχόµενες γενιές.  
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Είναι σαφές λοιπόν ότι η σπουδή της αειφορίας και της βιωσιµότητας είναι 

ουσιαστικά σπουδή του ανθρώπινου βίου και η εξασφάλισή της είναι εξασφάλιση της 

βιωσιµότητας του είδους µας. 

Οι σύγχρονες πόλεις είναι προβληµατικές αφού η φύση εξορίζεται από αυτές 

και µαζί όλες οι ευεργετικές της επιδράσεις στην ψυχολογία, την ηρεµία και την 

αναψυχή. Αποτελούν τους µεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας, νερού, τροφίµων 

και εποµένως έχουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τη διάθεση των απορριµµάτων, 

αστικών λυµάτων, και γενικά όλων των καταλοίπων των διαδικασιών τους. Η 

ύδρευσή τους πολλές φορές είναι δύσκολη, η µεγάλη πυκνότητα του πληθυσµού τους 

και η συσσώρευση µεγάλου αριθµού αυτοκινήτων έχουν ως αποτέλεσµα την 

εγκατάσταση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Οι 

ελεύθεροι χώροι συνεχώς µειώνονται, η επικοινωνία γίνεται δυσκολότερη και σε 

πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη, µεγάλος αριθµός µεταναστών συρρέουν στις πόλεις 

τόσο από περιοχές της ίδιας χώρας όσο και από άλλες φτωχότερες χώρες και οι 

άνθρωποι αποξενώνονται. Οι κοινωνίες γίνονται τέλος όλο και πιο ανταγωνιστικές. 

Έστω και αν δεν έχει η περίπτωση της κοινότητας της Ανάβρας, όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά της µεγαλούπολης, αυτό δε σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες της 

πρωτογενούς παραγωγής (Χατζηµπίρος, 2007) δεν είναι άµοιρες αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα οι εντατικές τους µορφές, µπορούν να 

επιφέρουν µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πάνω σε αυτή τη βάση προσπαθεί να 

προσαρµοστεί η κοινότητα της Ανάβρας του Νοµού Μαγνησίας. 

Η πράσινη ανάπτυξη είναι δυνατή στην κοινότητα Ανάβρας και γενικά στην 

ύπαιθρο, ειδικότερα σε τµήµατα του χώρου όπου επιβάλλονται µέτρα προστασίας για 

την διατήρηση διαφόρων αξιόλογων φυσικών ή και πολιτιστικών στοιχείων του 

περιβάλλοντος. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που µελετείται, η 

ανάπτυξη αυτή µπορεί να έχει και σηµαντική κοινωνική διάσταση, στηρίζοντας την 

παραµονή των κατοίκων στον τόπο τους, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας, 

αναβιώνοντας αξιόλογα στοιχεία της τοπικής παράδοσης.  

Εκτός από τα περιβαλλοντικά έργα της κοινότητας τα οποία αναλύθηκαν 

ανωτέρω, είναι απαραίτητο να δούµε το γενικότερο πλέγµα ενεργειών και δράσεων 

της Ανάβρας. 

Η κοινότητα προσπαθεί να συµµετέχει σε προσπάθειες που 

πραγµατοποιούνται από περιβαλλοντικές οργανώσεις και όχι µόνο οι οποίες αφορούν 

την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα οι πολίτες της συµµετείχαν ενεργά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 52.53.217.230



Βασιλική Μπάρδα 

41 

στην Ώρα της Γης στις 28 Μαρτίου 2009. Ήταν µια παγκόσµια συµβολική δράση 

ενάντια στην κλιµατική αλλαγή, την υπερθέρµανση του πλανήτη κατά τη διάρκεια 

της οποίας πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον κόσµο έσβησαν τα φώτα τους για µια 

ώρα - την Ώρα της Γης. Ανάλογες ενέργειες όπως η ανάρτηση ανακοινώσεων και 

ενηµερωτικών εντύπων σε επίκαιρα σηµεία του οικισµού πραγµατοποιούνται µε κάθε 

ευκαιρία.  

Προσπαθεί να µη µένει αδιάφορη σε συνέδρια, ηµερίδες και εκδηλώσεις. 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι: 

• Η ηµερίδα µε θέµα: "Βιολογική κτηνοτροφία στη Θεσσαλία" η οποία 

διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της Κοινότητας Ανάβρας  και σε συνεργασία µε την 

εταιρεία ΠΙΝ∆ΟΣ Κ.Σ.Σ στις 21 Σεπτεµβρίου 2004. Στην ηµερίδα έλαβαν µέρος και 

οµιλητές από το δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης του πληθυσµού της 

θεσσαλικής υπαίθρου.  

• H ηµερίδα µε θέµα "Βιολογική Καλλιέργεια στη Θεσσαλία" στις 22 

Οκτωβρίου του 2004 που υλοποιήθηκε µε οµιλητές από το Σύνδεσµο 

Βιοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας.  

• Tο 4ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο πρώτο δεκαήµερο 

του Νοεµβρίου 2004. Πιο συγκεκριµένα οι συνεδριάσεις έγιναν στις 10/11/2004 στο 

Βόλο και στις 12/11/2004 στην Ανάβρα. Συνδιοργανωτές ήταν το τµήµα Γεωπονίας, 

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

και η Κοινότητα Ανάβρας. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν θέµατα όπως Οικολογία 

λιβαδιών, ∆ιαχείριση και βελτίωση λιβαδιών, Λιβαδικά οικοσυστήµατα και άγρια 

πανίδα, Ειδικά προβλήµατα βοσκούµενων εκτάσεων. (www.anavra-goura.gr) 

Έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται προσπάθειες οικολογικής 

ευαισθητοποίησης των κατοίκων. Είναι γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για 

να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι δηµότες της Ανάβρας για την κατασκευή των 

κτηνοτροφικών πάρκων. Ήταν δύσπιστοι και αντιµετώπιζαν µε φόβο την ιδέα της 

αποµάκρυνσης των ζώων από το κέντρο του χωριού, το γκρέµισµα των πρόχειρα 

στηµένων ποιµνιοστασίων και τη συγκέντρωσή τους έξω από όρια του οικισµού. 

Αντίστοιχη αντιµετώπιση είχαν και στην κατασκευή του αιολικού πάρκου. Ήταν κάτι 

άγνωστο για αυτούς και αρκετά δαπανηρό για την τόσο µικρή κοινωνία τους. 

Επιπλέον πίστευαν ότι θα δηµιουργούσε πρόβληµα στην κτηνοτροφία τους διότι θα 

τροµοκρατούσε τα ζώα.  
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Πληθώρα τέτοιου είδους αντιλήψεων χρειάστηκε να αντιµετωπιστεί µέχρι να 

προβούν τελικά στην υλοποίηση των έργων. Οι αντιλήψεις αυτές µαρτυρούν ότι µια 

κοινωνία για να δεχθεί ένα τέτοιο τρόπο διαβίωσης και να τον υποστηρίξει, είναι 

αναγκαίο να έχει ανεβασµένο µορφωτικό επίπεδο και να δεχθεί την κατάλληλη 

εκπαίδευση και ενηµέρωση. Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων δεν 

είναι δυνατόν να τερµατίσουν εδώ.  

Συνέδρια, ενηµερωτικές ηµερίδες και σεµινάρια µπορούν να βοηθήσουν την 

εξέλιξη του τρόπου σκέψης και διαβίωσης των κατοίκων παρουσιάζοντας µεθόδους 

βιολογικής κτηνοτροφίας, άλλες µελέτες περιπτώσεων. Ο στόχος είναι τόσο ο 

εντοπισµός των καλών όσο και των κακών πρακτικών µε αποτέλεσµα τη δική τους 

βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών, την πράσινη ανάπτυξή τους και τη βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου τους. 

Αναγκαία είναι η διατήρηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας και η 

δηµιουργία νέων ώστε να επιτύχουν προσέλκυση νέου πληθυσµού που θα κατοικεί 

µόνιµα στην περιοχή.  

Κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί άµεσα είναι η συγκοινωνία προς 

µεγαλύτερες και κεντρικότερες περιοχές, η οποία πραγµατοποιείται µόνο δύο φορές 

την εβδοµάδα (∆ευτέρα και Παρασκευή) και µάλιστα προς ένα και µόνο προορισµό. 

Είτε δηµόσιες είτε ιδιωτικές, οι υπηρεσίες συγκοινωνίας επιβάλλεται να επιδοτούνται, 

µε κριτήριο την βέλτιστη λειτουργικότητα του έργου τους. Η δηµόσια επένδυση σ’ 

αυτόν τον τοµέα είναι αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη (Μοδινός, Ευθυµιόπουλος,  

2000). Το ασφαλτοστρωµένο οδικό δίκτυο υπάρχει αλλά κατά τη χειµερινή περίοδο 

πολλές φορές παραµένει κλειστό λόγω των δύσκολων καιρικών φαινοµένων που 

επικρατούν στην ορεινή αυτή περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δύσκολη 

προσέγγιση και την αποµόνωση του χωριού από άλλους οικισµούς. Οι δυνατότητες 

εµπορικής συναλλαγής περιορίζονται και παρατηρείται µια αναπτυξιακή 

στασιµότητα. 

Ο σχεδιασµός των προβλεπόµενων οδικών συνδέσεων τουλάχιστον κατά τη 

δεδοµένη περίοδο δε φαίνεται να ακολουθεί κάποιο νέο µοντέλο σχεδιασµού µικρής 

επιβάρυνσης, αλλά ακολουθεί την κλασσική τεχνική. Είναι γεγονός ότι επειδή είναι 

µικρής κλίµακας δεν φαίνεται να επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά περιβαλλοντικά 

µέτρα είναι απαραίτητο να λαµβάνονται και σε έργα και υποδοµές που είναι µικρής 

κλίµακας .  
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Ένα σηµαντικό ποσοστό από τα προβλήµατα υγείας αποδίδονται στο 

περιβάλλον (EEA, 2005). Η συσχέτισή τους µε την κακή ποιότητα του αέρα και του 

νερού είναι καλύτερα τεκµηριωµένη απ’ ό,τι µε το µικροκλίµα, την κλιµατική αλλαγή 

ή τις χηµικές ουσίες. Οι µεταφορές ευθύνονται σε µεγάλο ποσοστό για προβλήµατα 

υγείας, λόγω χηµικής ρύπανσης, ηχορρύπανσης, θερµικής ρύπανσης και ατυχηµάτων. 

Έχει σηµειωθεί κάποια µείωση στις εκποµπές βαριών µετάλλων, αλλά ανησυχίες 

υπάρχουν για διάφορες καρκινογόνες και άλλες οργανικές ουσίες. Λόγω έλλειψης 

επαρκούς γνώσης έχει αρχίσει να υιοθετείται η προσέγγιση της προφύλαξης, η οποία 

γενικά αποτελεί µια σηµαντική συνιστώσα της πράσινης ανάπτυξης. Η εφαρµογή της 

όµως χωρίς µέτρο, δηλαδή η αποφυγή κάθε δράσης µέχρι να υπάρξει πλήρης 

βεβαιότητα ότι δεν θα προκληθεί βλάβη, µπορεί να οδηγήσει σε παράλυση και 

στασιµότητα.. Κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ζωή µε πλήρη ασφάλεια. Η συµβολή 

πάντως της τεχνολογίας είναι σηµαντική, αφού π.χ. µε την ευρωπαϊκή βάση 

δεδοµένων REACH εκτιµάται ότι έως το 2020 θα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο  οι  

ανασφαλείς µέθοδοι για παραγωγή και  χρήση χηµικών ουσιών.  

Στην περίπτωση της Ανάβρας µε το έργο της τηλεθέρµανσης, θα µειωθούν οι 

ρύποι από τα καύσιµα ορυκτά όπως το πετρέλαιο, θα χρησιµοποιούνται οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η παραγωγή θερµότητας θα πραγµατοποιείται µε 

την καύση των ζωικών απορριµάτων – βιοµάζας και την καύση υπολειµµάτων 

ξυλείας. Μειώνοντας έτσι µε αυτό τον τρόπο το κόστος των νοικοκυριών για 

θέρµανση. 

Η κοινωνική ένταξη όλων των κοινωνικών οµάδων και η ικανοποιητική 

διαχείριση της µετανάστευσης αποτελούν σηµαντικές διαστάσεις της πράσινης 

ανάπτυξης. Οι κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

συντελούν στην µέριµνα όλων για το περιβάλλον και ταυτόχρονα  αποτελούν 

αξιόλογα εργαλεία για µια ουσιαστικότερη κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών 

µεταναστών και των οικογενειών τους. Επίσης, προγράµµατα περιβαλλοντικής 

ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, µαζί µε συστηµατικό διάλογο και 

συµµετοχικές διαδικασίες, µπορούν να αµβλύνουν τα προβλήµατα αποδοχής που 

αντιµετωπίζουν πολλές αναπτυξιακές προτάσεις, αλλά και να συντελέσουν στην 

κοινωνική συνοχή, περιορίζοντας τις αντιπεριβαλλοντικές ή αντικοινωνικές 

συµπεριφορές διαφόρων οµάδων. Στα πλαίσια αυτά αναµένεται και η κατασκευή 

πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην κοινότητα Ανάβρας.  
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Στην Ελλάδα πάντως παρουσιάζεται έλλειµµα περιβαλλοντικής πολιτικής σε 

σχέση µε ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες που έχουν παρόµοιο ή, µερικές φορές, και 

µικρότερο ΑΕΠ. Η καχεξία της κοινωνίας των πολιτών καθηλώνει το ενδιαφέρον για 

την περιβαλλοντική προστασία. ενώ οι οικονοµικές προϋποθέσεις για πράσινη 

ανάπτυξη υπάρχουν ήδη, ορισµένες αποκλίσεις πολιτιστικού χαρακτήρα παράγουν 

σοβαρά εµπόδια σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο (Χατζηµπίρος, 2007).   

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή και την ελληνική ενεργειακή πολιτική η 

κοινότητα Ανάβρας δείχνει να προσπαθεί να υιοθετήσει τις περιβαλλοντικές αυτές 

δράσεις. Έχει στραφεί στη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στοχεύοντας 

στην ενίσχυση και ανεξαρτητοποίηση του ενεργειακού της εφοδιασµού µε πρακτικά 

ανεξάντλητες εγχώριες πηγές και την καύση βιοµάζας, καθώς και στην προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού της πλούτου. 

Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά αποτελεί κατά γενική οµολογία µια τεράστια 

προσπάθεια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ορθή προστασία και χρήση 

όλων των υδάτων ώστε να εξασφαλιστεί η αειφόρος χρήση του νερού σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τους στόχους και τις βάσεις µε την Οδηγία 

και το κάθε κράτος µέλος οφείλει να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση και τις 

ιδιαιτερότητες των υδατικών του πόρων και να διαµορφώσει τη δική του εθνική 

στρατηγική. 

Η εφαρµογή της Οδηγίας δεν είναι εύκολη. Κατά κοινή οµολογία όλων των 

κρατών µελών η Οδηγία παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες εφαρµογής. Οι δυσκολίες 

που αντιµετωπίζει και η χώρα µας σχετίζονται, µεταξύ άλλων µε το ιδιαίτερα 

αυστηρό και απαιτητικό χρονοδιάγραµµα,  την πολυπλοκότητα ή και ασάφεια των 

διατάξεων της Οδηγίας, τα προβλήµατα υποδοµής και το ανεπαρκές υφιστάµενο 

επιστηµονικό υπόβαθρο.  

Προς υλοποίηση της Οδηγίας συγκροτήθηκαν Οµάδες Εργασίας µε στόχο την 

ανάπτυξη, µη δεσµευτικών, διευκρινιστικών και καθοδηγητικών κειµένων, για µια 

σειρά από καθοριστικά θέµατα της Οδηγίας. Έχει, επίσης, συσταθεί µία Στρατηγική 

Συντονιστική Οµάδα η οποία συντονίζει και κατευθύνει την όλη προσπάθεια. Οι 

εισηγήσεις των Οµάδων Εργασίας υποβάλλονται για αρχική αποδοχή στη Στρατηγική 

Συντονιστική Οµάδα και στη συνέχεια από τη Στρατηγική Συντονιστική Οµάδα προς 

τους ∆ιευθυντές Υδάτων για τελική έγκριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αυτές 

τις οµάδες µε τη δηµιουργία, ανάµεσα σε άλλα, ενός ηλεκτρονικού φόρουµ µε την 

ονοµασία CIRCA (europa.eu). 
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Για την Ανάβρα η προστασία των υδάτων αποτελεί µέληµα και ο στόχος είναι 

η διατήρηση και προστασία του φυσικού πόρου της πηγής της Ανάβρας η οποία  

αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς, που ορίζει τη φυσιογνωµία και τη 

δραστηριότητα του τόπου. Η πηγή ανέκαθεν στήριζε την κοινωνική και οικονοµική 

δράση της περιοχής και αποτελούσε την πηγή ζωής των κατοίκων. Μία από τις 

ενέργειές της είναι ο συχνός καθαρισµός της κοίτης του ποταµού µε µηχανικό µέσο 

µε στόχο την αποµάκρυνση επιβλαβών ουσιών, σκουπιδιών κ.ά. Αυτό δε σηµαίνει 

όµως ότι έχει  φτάσει στο στόχο της οδηγίας για το νερό. ∆εν υπάρχουν πολιτικές 

τιµολόγησης του νερού, δεν ορίστηκαν τέλη ρύπανσης των υδάτων και φυσικά δεν 

έχει επιτευχθεί η µείωση της ρύπανσης από όλες τις πηγές όπως η γεωργία, η 

βιοµηχανική δραστηριότητα, κ.λπ. Βρίσκεται σε ένα πρώιµο στάδιο όπως και πολλές 

άλλες περιοχές της χώρας µας, κατάσταση η οποία πρέπει να ανατραπεί προς κοινό 

όφελος. 

Είναι σκόπιµο να ενταχθούν στα έργα που υλοποιεί η κοινότητα οι πολιτικές 

για τα απόβλητα. Ο στόχος είναι να κατορθώσουν να περιορίσουν µε τον πλέον 

αποτελεσµατικό τρόπο τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε 

τη χρήση των πόρων µέσω της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των 

αποβλήτων. Η πρόληψη και η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής 

ξεκινώντας από τα νοικοκυριά και τους χώρους εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση 

ανήκουν τα έργα του βιολογικού καθαρισµού και της σύγχρονης αποχέτευσης. 

Η ουσία πάντως στο ζήτηµα της πράσινης ανάπτυξης είναι µε το πέρασµα του 

χρόνου όλες οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί ο κάθε τόπος ξεχωριστά και όλοι 

µαζί σε συνεργασία, να συνεχίσουν να εντάσσονται στο περιβαλλοντικό πλαίσιο 

ανάπτυξης. Κάποια µεµονωµένα έργα µε περιβαλλοντικά µέτρα δε µπορούν να 

αποφέρουν σηµαντικές αλλαγές και να συντελέσουν στο γενικότερο πλαίσιο της 

αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης µιας περιοχής αρχικά και στη συνέχεια 

ολόκληρου του πλανήτη. 

Τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενιές στον πλανήτη είναι 

πολυάριθµα αν δε ληφθούν τα µέτρα που έχουν οριστεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η κλιµατική αλλαγή, το λιώσιµο των πάγων και άλλα 

τέτοιου είδους προβλήµατα απειλούν τη ζωή στο µέλλον. Ο µόνος τρόπος για να 

οδηγηθούνε οι κοινωνίες επιτυχηµένα προς αυτή την κατεύθυνση είναι σε πρώτο 

στάδιο η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας, η πρόληψη και η ανακύκλωση, η χρήση των ανανεώσιµων πηγών 
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ενέργειας, η µείωση των ρύπων και των αποβλήτων, η καύση της βιοµάζας κ.ά. Σε 

συνεργασία µε τους τοπικούς πληθυσµούς είναι δυνατόν να αναδεικνύονται και να 

αξιοποιούνται τα προστατευόµενα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά αντικείµενα, 

αποτελώντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα και συµβάλλοντας σε παραγωγή µε 

πιστοποιηµένη ποιότητα. 

Η κοινωνία µας ακόµη βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο, αρκεί να σκεφτούµε 

πως τέτοια περιβαλλοντικά µέτρα ακόµη και σήµερα αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία, 

η ενηµέρωση είναι ανεπαρκής, η γραφειοκρατία µεγάλη, οι οδηγίες – πλαίσια ασαφή 

και η συνεργασία ανάµεσα στις περιοχές του κόσµου τώρα κάνει τα πρώτα της 

βήµατα. Αν ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά καταφέρει να κατανοήσει την κρισιµότητα 

του ζητήµατος και δε σταµατήσει να εντάσσει περιβαλλοντικά µέτρα σε κάθε δράση 

που υλοποιεί τότε το µέλλον µπορεί να είναι ευοίωνο για όλους µας.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το µοντέλο ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες 

καταδεικνύει το αδιέξοδο και την κρίση στην οποία έχουµε οδηγηθεί, τα προβλήµατα 

συνοχής και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Η ευρωπαϊκή επιτροπή σε µια 

κατεύθυνση διεξόδου από τα προβλήµατα αυτά θέσπισε οδηγίες πλαίσια για την 

ενέργεια, το νερό, τα απόβλητα και περιβαλλοντικά µέτρα τα οποία όλα τα κράτη 

µέλη οφείλουν να συµπεριλάβουν στις δράσεις τους µε στόχο την πρόοδο και την 

αειφορία.  

Η κοινότητα της Ανάβρας βασίστηκε πάνω σε αυτά τα πρότυπα και 

εκµεταλλευόµενη το φυσικό της περιβάλλον και τη γεωγραφική της θέση, κατάφερε 

µετά από πολλά έτη διαµάχης και αµφιβολιών να υλοποιήσει περιβαλλοντικά έργα τα 

οποία έδωσαν ώθηση στην περιοχή. Εκµεταλλεύτηκε τους φυσικούς πόρους και τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και υλοποίησε αιολικό πάρκο µετατρέποντας την 

ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρική, εκµεταλλεύτηκε τις πολυετής βάσεις της 

κτηνοτροφίας και δηµιούργησε κτηνοτροφικά πάρκα, βιολογική κτηνοτροφία και 

βιολογικά σφαγεία. Αξιοποίησε το φυσικό της πλούτο και τον ανέδειξε µε τη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 52.53.217.230



Βασιλική Μπάρδα 

47 

δηµιουργία του πολιτισµικού και περιβαλλοντικού πάρκου στοχεύοντας έτσι στην 

πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της. 

Οι ενέργειες αυτές της έδωσαν αναπτυξιακή ώθηση και σε άλλους τοµείς και 

κατάφερε µε την υλοποίηση άλλων έργων όπως σύγχρονου σχολείου, χώρου 

στάθµευσης και αίθουσας εκδηλώσεων να ανεβάσει το βιοτικό της επίπεδο. Τα 

ποσοστά της ανεργίας είναι µηδενικά και οι µόνιµοι κάτοικοι λαµβάνουν 

ικανοποιητικά εισοδήµατα. Η κοινότητα µε τη συνεργασία των δηµοτών συνεχίζει να 

στοχεύει στην υλοποίηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον όπως το υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο και το σύστηµα βιολογικού καθαρισµού.  

Κατά πόσο όµως αποτελεί µια βιώσιµη περιοχή; Η Ανάβρα βαδίζει προς µια 

αειφορική κατεύθυνση η οποία όµως για να επιτευχθεί χρειάζονται πλήθος ενεργειών 

ακόµη. Οι βάσεις θα τεθούν µε την παροχή οργανωµένου συστήµατος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικιακές κλίµακες για την σωστή 

ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης. 

Έργα έστω και µικρής εµβέλειας και κλίµακας είναι απαραίτητα να 

συµπεριλαµβάνουν περιβαλλοντικά µέτρα. Η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τις 

γύρω περιοχές µπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του πράσινου µοντέλου και η 

κάθε περιοχή να µετατραπεί σε βιώσιµη πόλη εκµεταλλευόµενη τους εκάστοτε 

φυσικούς της πόρους. Επιπλέον οφείλει να εξασφαλίσει µείωση και έλεγχο της 

ρύπανσης από όλες τις πηγές όπως τη γεωργία και τη βιοµηχανική δραστηριότητα, να 

βελτιώσει τον τρόπο χρήσης των πόρων της, να περιορίσει τις εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα, που προέρχονται από τις καύσεις. Η µείωση αυτή επιτυγχάνεται µε 

καθαρές πηγές, µε καύση της βιοµάζας και µε εξοικονόµηση ενέργειας.  

Σε επίπεδο πολιτείας, απαραίτητη είναι η δηµιουργία κατάλληλων κινήτρων 

και ενός ελκυστικού πλαισίου κανόνων για την προσέλκυση µεγάλου επενδυτικού 

ενδιαφέροντος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η εξισορρόπηση των 

συµφερόντων του περιβάλλοντος µε τα συµφέροντα αυτών που εξαρτώνται από αυτό, 

η θέσπιση πολιτικών τιµολόγησης του νερού που να  εξασφαλίζουν ότι ο ρυπαίνων 

πληρώνει, καθώς και απλούστευση της νοµοθεσίας µε την αποσαφήνιση ορισµών και 

την απλοποίηση διατάξεων.  

Με τη συνδυασµένη δράση της πολιτείας και των κατοίκων της κάθε περιοχής 

ξεχωριστά, την αναπτυγµένη οικολογική συνείδηση όλων µας και τη συµµόρφωση 

προς τους κανόνες – πλαίσια, να καταφέρουµε να αποτρέψουµε την καταστροφή του 
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οικοσυστήµατος και να ανακάµψουµε αναπτυξιακά και οικονοµικά, µετατρέποντας 

τις πόλεις µας σε βιώσιµες περιοχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΒΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης Περιοχής Ανάβρας 

Πηγή: www.anavra-goura.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 52.53.217.230



Βασιλική Μπάρδα 

50 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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