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ΑΛΛΑΓΗ: Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση



Βιοποικιλότητα

1. Κατάλογοι ειδών

2. Γενετική 
ποικιλότητα

3. Ποικιλότητα 
οικοσυστηµάτωνοικοσυστηµάτων

4. Εξελικτικές 
διαδικασίες

Βιοποικιλότητα: το εργαλείο της Ζωής για την αντιµετώπιση της Αλλαγής

Ζωή και ποικιλότητα είναι αδιάρρηκτο ζευγάρι



Που βρίσκεται;



...και πιο συγκεκριµένα: στα νησιά

1. Βουνοκορφές
40% των ενδηµικών φυτών της Κρήτης 

βρίσκονται πάνω από το δασοόριο
∆εκάδες είδη ζώων πάνω από το τελευταίο 

δέντρο δεν βρίσκονται πουθενά αλλού 
στον κόσµοστον κόσµο

2. Υγρότοποι: αλληλεπίδραση 
διαφορετικών κόσµων (ιδίως στις 
εκβολές των ποταµών)

Όµως: από το 1921 λεως το 1992 χάθηκε το 
60% των ελληνικών υγρότοπων!

3. Νησιά (ξηρά και θαλάσσιο 
οικοσύστηµα)



Yπάρχει σήµερα κλιµατική αλλαγή; Stern

• Climate change presents a 
unique challenge for economics: 
it is the greatest and widest-
ranging market failure ever seen.

• The benefits of strong, early 
action on climate change 
outweigh the costs

• Mitigation - taking strong action 

The Stern Review on the Economics of 
Climate Change is a 700-page report 
released for the British government on 
October 30, 2006 by economist 
Nicholas Stern, chair of the Grantham 
Research Institute on Climate Change 
and the Environment at the London 
School of Economics and also chair of 
the Centre for Climate Change 
Economics and Policy (CCCEP) at Leeds 
University and LSE.

• Mitigation - taking strong action 
to reduce emissions - must be 
viewed as an investment

• The scientific evidence points to 
increasing risks of serious, 
irreversible impacts from 
climate change associated with 
business-as-usual paths for 
emissions.



Λίγος ακόµη Stern…



Έχει επιτώσεις στη Βιοποικιλότητα; Parmesan

• Ecological changes in the phenology and 
distribution of plants and animals are 
occurring in all well-studied marine, 
freshwater, and terrestrial groups. 

• These observed changes are heavily biased 
in the directions predicted from global 
warming and have been linked to local or 

Ecological and 
Evolutionary
Responses to 
Recent
Climate Change

warming and have been linked to local or 
regional climate change ... 

• Range-restricted species,{=νησιωτικά}
particularly polar and mountaintop 
species, show severe range contractions 
and have been the first groups in which 
entire species have gone extinct due to 
recent climate change.

Camille Parmesan

Annu. Rev. Ecol. 
Evol. Syst. 2006. 
37:637–69



Τι κάνοµε; 1. «και ο κούνουπας µε το 
ψιλό ντου το νερό πλησιαίνει το γιαλό»

• Μείωση των εκποµπών

1. Ενέργεια
- ΑΠΕ στη Κρήτη: Η λογική του παραλόγου χ2

- Εξοικονόµηση δεν είναι µόνο τα διπλά τζάµια- Εξοικονόµηση δεν είναι µόνο τα διπλά τζάµια

2. Σκουπίδια
- Η καύση και κοστίζει και βροµίζει

- Η ανακύκλωση δεν είναι παιδικό παιχνίδι χ2

∆ήµοι: µην περιµένετε το κράτος



Τι κάνοµε; 2. Τα νησιά µας και τα µάτια µας

1. Βουνά: Όχι άλλοι δρόµοι

- Αυξάνεται η διάβρωση

- Πληµµύρες

- Πληθαίνουν οι ανθρώπινες - Πληθαίνουν οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες: λαθραίο κυνήγι, 
παράνοµη υλοτοµία, πυρκαϊές 

- Σηµαντικές πιέσεις στη βιοποικιλότητα



Τι κάνοµε; 2. Τα νησιά µας και τα µάτια µας

2. Υγρότοποι
- Όχι άλλα µπαζώµατα: οι υγρότοποι(εκτός από 

νησίδες βιοποικιλότητας) είναι οι φυσικοί 
αντιπληµµυρικοί µηχανισµοί 

- Όχι άλλοι «εγκιβωτισµοί» οι υγρότοποι είναι - Όχι άλλοι «εγκιβωτισµοί» οι υγρότοποι είναι 
οι φυσικοί αντιπληµµυρικοί µηχανισµοί (LAP) 

- Ποιότητα νερού! Ελεγκτικοί µηχανισµοί –
αυστηρό ποινολόγιο (Φόδελε)

- Ελάχιστες προδιαγραφές τεχνητών υγρότοπων

- ∆ιαχείριση: Ενιαίος φορέας διαχείρισης



Τι κάνοµε; 2. Τα νησιά µας και τα µάτια µας

3. Νησιά
- Τα νησιά µας δεν είναι τεµάχια προς πώληση
- Τα νησιά µας δεν είναι τζάµπα βάσεις για ανεµογεννήτριες
- Τα νησιά µας δεν είναι οικόπεδα χωροθέτησης “all inclusive”



ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ι

Γνωρίζω ότι απευθείνοµαι σε ώτα µη 
ακουώντων

Είµαστε, ως κοινωνία, µαγεµένοι από 
την Ανάπτυξη, µια λέξη κούφια 
εφόσον δεν της δοθεί ποσοτικός και 
ποιοτικός προσδιορισµός
εφόσον δεν της δοθεί ποσοτικός και 
ποιοτικός προσδιορισµός

Η Ανάπτυξη είναι η Σειρήνα του 
Οδυσσέα ή πιο πεζά το business as 
usual του Stern

Εκλείπει η δικαιολογία «δεν ήξερα»...



ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΙΙ
ενδεικτικά ζεύγη αναπυξιακών επιλογών

Ανοίγω δρόµο για να πηγαίνει ο βοσκός στο κούµο µε 
το αµάξι

∆ηµιουργώ σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων

Ανοίγω µια τρύπα να βάλω νερόΑνοίγω µια τρύπα να βάλω νερό
Σχεδιάζω σύστηµα διαχείρισης και διαφορικής 
τιµολόγησης του νερού

Χτίζω ξενοδοχεία all inclusive
∆ίνω τη δυνατότητα στους αγρότες να φιλοξενούν για 
να εκµεταλλευτώ τα συγκριτικά µου πλεονεκτήµατα 
(κρητική φιλοξενία, ζωντανή διαφήµιση προϊόντων 
και ποιότητας, τόνωση της αγροτική οικονοµίας)


