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editorial

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ, 
Πρύτανης του ΟΠΑ

Με προσανατολισμό στην Εξωστρέφεια 
και στην Κοινωνική Ευθύνη
Μέσα σε ένα περιβάλλον αναταραχής στη διεθνή σκακιέρα της πολιτικής, µε τα αποτελέσµατα της 
πανδηµίας εµφανή πλέον στις ανθρώπινες ζωές και στην εθνική και διεθνή οικονοµία αλλά και µε τα 
θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος να αναδύονται όσο ποτέ άλλοτε, καλούµαστε να λειτουργήσουµε 
χωρίς να αποκλίνουµε σπιθαµή από τις αξίες µας.
Ο στρατηγικός προσανατολισµός του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) στην εξωστρέφεια 
και στην κοινωνική ευθύνη και προσφορά του, συνεχίζει να διευρύνεται.
Οι συνεργασίες µε εγχώρια και διεθνή πανεπιστήµια, µε φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδι-
ωτικού τοµέα της οικονοµίας, διευρύνονται και διασυνδέουν τους-τις καθηγητές-τριες, φοιτητές-τριες 
και τους αποφοίτους του ΟΠΑ µε τη σύγχρονη έρευνα και εκπαίδευση, αλλά και µε την αγορά εργασί-
ας και την πραγµατική οικονοµία.
Συγχρόνως, ενεργοποιούµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, υλο-
ποιώντας δράσεις που βασίζονται, κυρίως, στην εθελοντική κοινωνική συνεισφορά των µελών της κοι-
νότητας του ΟΠΑ προς όφελος κοινωνικών οµάδων που το έχουν ανάγκη.
Στο παρόν τεύχος της εφηµερίδας πραγµατευόµαστε τα κρίσιµα θέµατα του περιβάλλοντος και της 
κλιµατικής αλλαγής. Επιστήµονες µε διεθνές κύρος και εξειδίκευση σε αυτά τα επιστηµονικά πεδία, 
καταθέτουν τις σηµαντικές και καίριες απόψεις/προτάσεις τους για τον µεγαλύτερο πυλώνα της βιω-
σιµότητας, ο οποίος θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο το οικοσύστηµα της οικονοµίας, αλλά και 
τις ζωές όλων µας.

Το βιβλίο του καθηγητή Πολι-
τικής Επιστήµης στο Πανεπι-
στήµιο της Οξφόρδης Στάθη 
Καλύβα «Καταστροφές και θρί-
αµβοι: οι 7 κύκλοι της σύγχρο-
νης ελληνικής ιστορίας» αποτε-
λεί µία ερµηνευτική προσέγγιση 
της σύγχρονης ιστορίας της Ελ-
λάδας, από την κατάκτηση της 
ανεξαρτησίας της έως σήµερα, 
χωρίς έµφαση σε ονόµατα, γε-
γονότα και ηµεροµηνίες, µε 
απώτερο στόχο την ανάδειξη 
της δυναµικής και των τάσεων 
που διέπουν διαχρονικά την πο-
ρεία της χώρας µας µέσα από το 
επαναλαµβανόµενο µοτίβο επτά 
µεγάλων ιστορικών κύκλων. Η 
µελέτη προσφέρει ερεθίσµα-
τα για σκέψη και προβληµατι-
σµό αποφεύγοντας τα τελεσί-
δικα πορίσµατα. Σύµφωνα µε 
τον συγγραφέα, οι επτά αυτοί 
κύκλοι της ελληνικής ιστορίας 
χαρακτηρίζονται από υπερφι-
λόδοξα εγχειρήµατα, που κα-
ταλήγουν σε καταστροφικές 
αποτυχίες αλλά και εξωτερικές 
παρεµβάσεις που τελικά διασώ-

ζουν τη χώρα και εξασφαλίζουν 
την επιβίωσή της αλλά και τις 
προϋποθέσεις για το επόµενο 
µεγάλο της άλµα, αποκωδικο-
ποιώντας τη βαθύτερη λογική 
που διέπει την ιστορική πορεία 
του έθνους των Ελλήνων, υπό 
το πρίσµα των εξίσου µεγάλων 
επιτευγµάτων και καταστροφών 
του. Η µελέτη καταλήγει στους 
λόγους που οδηγηθήκαµε στην 
τελευταία οικονοµική κρίση που 
βίωσε η χώρα µέσα από τη δια-
χρονική παρουσίαση των απο-
τυχιών της, χωρίς όµως να εστι-
άζει σε αυτές, και αναδεικνύει 
κυρίως τα πρωτοποριακά της 
επιτεύγµατα στην προσπάθειά 
της να γίνει ένα σύγχρονο κρά-
τος µε ευηµερούσα δηµοκρατία 
και φιλοδοξεί να συµβάλει στην 
αναθεώρηση και επαναδιατύ-
πωση του εθνικού µας αφηγή-
µατος. Η πρώτη έκδοση του βι-
βλίου κυκλοφόρησε τον Μάιο 
2015 µε τίτλο «Modern Greece: 
what everyone needs to know» 
από τον εκδοτικό οίκο Oxford 
University Press. 

Καταστροφές 
και θρίαμβοι

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ∆ΕΛΗΟΓΛΟΥ,
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Aξίζει να διαβάσετε

«Oι 7 κύκλοι της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας»

του Στάθη Ν. Καλύβα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος



Του Καθηγητή  
Κωνσταντίνου ΔραΚου, 
Αντιπρύτανη ΟΠΑ και Υπευθύνου 
Κοινωνικής Ευθύνης  
και Προσφοράς του ΟΠΑ
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Τ
α τελευταία χρόνια 
η έννοια της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευ-
θύνης (ΕΚΕ) μοιάζει 
να απασχολεί πολύ 

έντονα τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς τόσο στη χώρα 
μας όσο και σε παγκόσμιο επί-
πεδο, αναδεικνύοντας την τερά-
στια σημασία της στη διαχείριση 
μεγάλων ζητημάτων όπως είναι 
η αντιμετώπιση της φτώχειας ή 
η κλιματική αλλαγή.
Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
όρισε την ΕΚΕ ως «την έννοια 
σύμφωνα με την οποία οι επιχει-
ρήσεις ενσωματώνουν σε εθε-
λοντική βάση κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς προβληματι-
σμούς στις επιχειρηματικές τους 
λειτουργίες και στις συναλλαγές 

τους με τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη», για να φτάσουμε αργότερα 
σε μια πιο σύγχρονη άποψη, 
σύμφωνα με την οποία «οι επι-
χειρήσεις αναλαμβάνουν τον 
ρόλο του εταιρικού πολίτη και 
διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές 
αξίες και η συμπεριφορά τους 
είναι συμβατές τόσο με την ανά-
πτυξη των κερδών τους όσο και 
με τη βούληση να βελτιώνουν 
την κατάσταση της κοινωνίας, 
των ανθρώπων και του πλανή-
τη» (CSR Network).
Μετά το 2000 όπου διατυπώθη-
καν οι Δέκα Παγκόσμιες Αρχές 
του Οικουμενικού Συμφώνου, 
με στόχο να οδηγήσουν την επι-
χειρηματική ηγεσία στην αει-
φορία, οι επιχειρήσεις και οι 
οργανισμοί αυτοδεσμεύονται 
να βελτιώσουν το εσωτερικό 
και το εξωτερικό τους περι-
βάλλον, και σε συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς 
(εργαζόμενους, πελάτες, μετό-

χους, προμηθευτές, ανταγωνι-
στές, κοινωνία) να φροντίσουν 
για το επιχειρηματικό όφελος 
αποσκοπώντας στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΟΠΑ) έχοντας μία μα-
κρόχρονη ιστορία υπηρετώντας 
με συνέπεια ένα σύνολο διαχρο-
νικών Αξιών όπως η Αριστεία, η 
Ακαδημαϊκή Ελευθερία & Δεο-
ντολογία, η Καινοτομία, η Εξω-
στρέφεια και η Κοινωνική Ευ-
θύνη διαρκώς αφουγκράζεται 
τις ανάγκες που αναδύονται και 
ανιχνεύει τις νέες προοπτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΠΑ επα-
ναπροσδιορίζει την αξία της 
Κοινωνικής Προσφοράς και της 
άμβλυνσης των ανισοτήτων σχε-
διάζοντας ενέργειες που στηρί-
ζουν τα όνειρα των νέων, ενισχύ-
ουν την κοινωνία, προστατεύουν 
το περιβάλλον, υποστηρίζουν τις 
ευπαθείς ομάδες και δημιουρ-
γούν αξία για όλους. 

Στηριζόμενο κυρίως στην εθελο-
ντική προσφορά των στελεχών 
και των φοιτητών του αλλά και 
στο μεγάλο κοινωνικό κεφάλαιο 
που διαθέτει (απόφοιτοι και δι-
ασύνδεση με την αγορά και τον 
επιχειρηματικό κόσμο) συμμετέ-
χει στην παροχή βοήθειας στις 
μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. 
Για παράδειγμα, συστηματικά 
διενεργείται εθελοντική αιμο-
δοσία, προσφέρεται βοήθεια σε 
μαθητές μέσω των κοινωνικών 
φροντιστηρίων, υλοποιεί προ-
γράμματα αρωγής (π.χ. φωτιές 
Β. Εύβοιας), διοργανώνει αγώνες 
δρόμου με κοινωνικό αντίκτυπο 
(ήδη 3ο ΟΠΑ Run), εκδίδει εφη-
μερίδα με θέματα που άπτονται 
της σύγχρονης επιχειρηματικό-
τητας και των κοινωνικών συνε-
πειών αυτής (ΟΠΑ NEWS), πα-
ρουσιάζει όλες τις δράσεις του 
μέσα από τον ιστότοπό του και 
σχεδιάζει συνεχώς νέες δράσεις 
με κοινωνική ευαισθησία όπως 

την υιοθεσία του Φιλανθρωπικού 
Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» για άτομα 
με αναπηρίες. Το 2012 το ΟΠΑ 
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας 
με το CSR HELLAS, με στόχο τη 
χρήση της ΕΚΕ ως οδηγού για 
την προώθηση των αρχών της 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας 
στην εκπαίδευση, στην υποστήρι-
ξη των φοιτητών στην αγορά ερ-
γασίας και στην ανάπτυξη ερευ-
νών και εργαλείων. Μέσα από 
τα 8 προπτυχιακά αλλά και τα 
29 μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών του, το ΟΠΑ καλλιερ-
γεί την έννοια της ηθικής και της 
ευθύνης των επιχειρήσεων. Με 
αυτόν τον τρόπο τα μελλοντικά 
στελέχη θα εφαρμόσουν τις αξί-
ες και τους κώδικες του σωστού 
επιχειρείν διαμορφώνοντας συ-
μπεριφορές που θα μειώνουν την 
πιθανότητα λήψης απόφασης 
με αρνητικές συνέπειες στο πε-
ριβάλλον του οργανισμού ή της 
επιχείρησης. 

Πρόγραμμα Κοινωνικής ευθύνης 
και Προσφοράς από το οΠα

τηλεργασία 
Πιο πολλές ώρες 

δουλειάς, ωστόσο 
μεγαλύτερη 

αποδοχή 
των εργαζομένων

Της ελεαννασ ΓαλαναΚη, Επίκουρης 
Καθηγήτριας Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας και Διευθύντριας 

Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του ΟΠΑ

Η νέα «εποχή» της τηλεργασίας φαίνε-
ται ότι έχει επικρατήσει, αλλά με ποιους 
όρους; Ποιες είναι οι εμπειρίες των εργα-
ζομένων από τα δυο χρόνια που προηγή-
θηκαν και τι διαφαίνεται για το επόμενο 
χρονικό διάστημα;
Τα στοιχεία καταλήγουν στο εξής εντυπω-
σιακό συμπέρασμα: οι ώρες εργασίας των 
πολιτών που δουλεύουν με τη μέθοδο της 
τηλεργασίας τα τελευταία χρόνια αυξήθη-
καν κατά 42%, ωστόσο σε ποσοστά που 
ξεπερνούν το 80% οι πολίτες φαίνεται 
να την προτιμούν! Αυτό δείχνει η έρευνα 
του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που υποστηρίζει επιστημονικά 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα έγινε 
σε 557 άτομα, εργαζομένους οργανισμών 

και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα, ενώ στόχος ήταν να συγκρι-
θούν τα αποτελέσματά της με  αντίστοιχη 
έρευνα του 2020. Από την έρευνα αυτή 
προέκυψαν τα παρακάτω:
- Το 50% των ερωτωμένων έχει πλέον 
εμπειρία τηλεργασίας, είτε κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας είτε νωρίτερα. Πριν 
την πανδημία, μόνο 30% είχε τέτοια εμπει-
ρία. 
- Από τους εργαζομένους που δεν έχουν 
εμπειρία τηλεργασίας, ένας στους πέντε 
θα ήθελε να τηλεργαστεί.
- Από τους εργαζομένους που δεν έχουν 
τηλεργαστεί ποτέ, ένα 20% θα ήθελε 
να τηλεργαστεί (ανώτερο επίσης από το 
αντίστοιχο το 2020). 
- Το 85% αυτών που τηλεργάζονται σήμε-
ρα επιθυμεί να συνεχίσει την τηλεργασία 

(πολύ: 20%, αρκετά: 37%, μέτρια: 27%). 
- Το 84% προτιμά είτε μία τακτικότητα 
στην τηλεργασία (μία φορά ή περισσότερες 
ανά εβδομάδα – 50,5%) είτε εφαρμογή της 
τηλεργασίας όποτε αυτό χρειάζεται (34%). 
- Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνω-
ρίζει ότι η τηλεργασία τους διευκολύνει με 
διάφορους τρόπους (κυρίως εξοικονόμηση 
χρόνου και πόρων). 
Γενικά, οι ερωτώμενοι δεν νιώθουν ότι η 
τηλεργασία επηρεάζει την απόδοσή τους 
στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά) 
ή τα επίπεδα άγχους τους σε αυτήν, ενώ 
περισσότερο αρνητικοί στην τηλεργα-
σία είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και 
αυτοί που στη δουλειά τους βοηθούν 
άλλους ανθρώπους (π.χ. εκπαίδευση, 
ιατρική, νοσηλευτική, παροχή πληρο-
φοριών κ.λπ.). 



Τ
ο καταναλωτικό κλίµα 
στην Ευρωζώνη επι-
δεικνύει διαχρονικά 
µεγάλες διακυµάν-
σεις. Ένα σηµαντικό 

µέρος αυτών των διακυµάνσεων 
οφείλονται στις (συχνά επίκαιρες) 
µεταβολές των τιµών της ενέργει-
ας και πιο συγκεκριµένα τόσο 
της τιµής του αργού πετρελαίου 
αλλά και της τιµής της βενζίνης. 
Το Γράφηµα 1 δείχνει τη διαχρο-

Των 
∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΤΣΟΥΚΝΙ∆Η, 
Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 
του ΟΠΑ,

ΣΩΦΡΟΝΗ 
ΚΛΗΡΙ∆Η, 
Κοσμήτορα της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών 
και ∆ιοίκησης και 
Καθηγητή του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου 
Κύπρου,

ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΛΑΜΠΕΡΤΙ∆Η, 
Καθηγητή του 
Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας 
του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου 
Κύπρου και

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ-
ΙΡΙ∆ΑΣ ΚΡΟΚΙ∆Α, 
Μεταδιδακτορικής 
Ερευνήτριας του 
Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής 
του ΟΠΑ

Oι καταναλωτές προσαρμόζονται στα 
νέα μόνο όταν πραγματοποιηθεί μία 
θετική μεταβολή στην τιμή λιανικής 
της βενζίνης, κάτι το οποίο μειώνει 
απευθείας το διαθέσιμο εισόδημά τους

Τιμές πετρελαίου: Τα «σοκ» των τιμών 
και το καταναλωτικό κλίμα

επιστηµονικό περιοδικό Energy 
Economics και δείχνουν ότι το 
καταναλωτικό κλίµα στην Ευ-
ρωζώνη επιδεινώνεται κυρίως 
εξαιτίας των µη αναµενόµενων 
θετικών µεταβολών (διαταρα-
χών) των τιµών της βενζίνης στα 
πρατήρια και όχι εξαιτίας των 
µεταβολών των διεθνών τιµών 
πετρελαίου. Με τη σειρά τους 
οι διαταραχές των τιµών της 
βενζίνης µπορούν να συµβούν 
ως αποτέλεσµα για παράδειγµα 
απροσδόκητων αλλαγών στη ζή-
τηση της βενζίνης (π.χ. πανδηµί-
ες, κρίσεις, πόλεµοι, κ.τ.λ.) αλλά 
και στο ρυθµιστικό πλαίσιο κάθε 
χώρας της Ευρωζώνης (π.χ. φό-
ροι και δασµοί υγρών καυσίµων, 
κ.τ.λ.), καθώς επίσης και εξαιτί-
ας πιθανών διακοπών στη τρο-
φοδοσία των διυλιστηρίων ως 
αποτέλεσµα αντίξοων καιρικών 
συνθηκών, ατυχηµάτων κ.τ.λ. 
Περαιτέρω, ως απόρροια των 
παραπάνω απροσδόκητων µε-
ταβολών των τιµών της βενζίνης 
η µελέτη εξετάζει τις αντιδρά-
σεις συγκεκριµένων διαστάσεων 
του καταναλωτικού κλίµατος σε 

ορίζοντα δώδεκα µήνων, όπως 
είναι: (i) οι αντιλήψεις των κατα-
ναλωτών περί της χρηµατοοικο-
νοµικής κατάστασης του νοικο-
κυριού τους, (ii) το εάν έχουν την 
πρόθεση να προβούν σε αγορές 
διαρκών αγαθών (π.χ. αυτοκί-
νητα, ψυγεία, κ.τ.λ.), αλλά και 
(iii) τις προσδοκίες τους για την 
εθνική οικονοµία της χώρας τους 
και το επίπεδο του πληθωρισµού. 
Τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα 
αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι 
θετικές απροσδόκητες µεταβολές 
των λιανικών τιµών της βενζίνης 
οδηγούν τους καταναλωτές να 
πιστεύουν ότι µέσα στους επό-
µενους δώδεκα µήνες θα επιδει-
νωθεί η χρηµατοοικονοµική κα-
τάσταση του νοικοκυριού τους, 
η εθνική οικονοµία της χώρας 
τους και οι συνθήκες για αγορές 
διαρκών αγαθών, ενώ ο πληθω-
ρισµός αναµένεται να αυξηθεί. 
Μία πιθανή ερµηνεία των κύριων 
αποτελεσµάτων της µελέτης είναι 
ότι ενώ οι µεγάλες διακυµάνσεις 
στις τιµές του αργού πετρελαίου 
διεθνώς προσελκύουν µεγάλη 
προβολή από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, οι καταναλωτές 
της Ευρωζώνης δεν φαίνεται 
να προσαρµόζουν αντίστοιχα 
τις εκτιµήσεις τους για τη δική 
τους χρηµατοοικονοµική θέση 
(νοικοκυριό), τις προθέσεις τους 
για αγορές διαρκών αγαθών και 
τις προσδοκίες τους για τα µα-
κροοικονοµικά µεγέθη της χώρας 
τους. Αντίθετα, οι καταναλωτές 
προσαρµόζονται στα νέα µόνο 
όταν πραγµατοποιηθεί µία θε-
τική διαταραχή στην τιµή λιανι-
κής της βενζίνης, κάτι το οποίο 
µειώνει απευθείας το διαθέσιµο 
εισόδηµά τους. Με άλλα λόγια οι 
καταναλωτές αντιδρούν µε δια-
φορετικό τρόπο σε απροσδόκη-
τες αλλαγές στη λιανική τιµή της 
βενζίνης, οι οποίες οφείλονται 
σε παράγοντες διαφορετικούς 
από την παγκόσµια αγορά πετρε-
λαίου (δηλαδή την προσφορά, τη 
ζήτηση και την τιµή του αργού 
πετρελαίου). Τα ευρήµατα της 
µελέτης συµπληρώνουν και επε-
κτείνουν τα ευρήµατα προηγού-
µενων µελετών, οι οποίες εστιά-
ζουν αποκλειστικά στις ΗΠΑ και 
όχι στην Ευρωζώνη.
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€/ΒΑΡΕΛΙ

∆είκτης Καταναλωτικού Κλίµατος της Ευρωζώνης Πραγµατικές λιανικές (µετά φόρων) τιµές βενζίνης (€/βαρέλι)
Πραγµατικές τιµές αργού πετρελαίου Brent (€/βαρέλι)

ΠΗΓΕΣ: Eurostat (EA ESI Consumers), US Department of Energy (Real Price of Brent 
Oil), European Environment Agency (Real EA Gasoline price with taxes).  

νική εξέλιξη του καταναλωτικού 
κλίµατος της Ευρωζώνης, των 
πραγµατικών τιµών αργού πετρε-
λαίου (Brent) και των πραγµατι-
κών λιανικών (µετά φόρων) τιµών 
της βενζίνης στην Ευρωζώνη για 
το χρονικό διάστηµα µεταξύ των 
ετών 1994 και 2020.
Στην πρόσφατη έρευνά τους µέ-
λη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Κύ-
πρου και του Τεχνολογικού Πανε-
πιστηµίου Κύπρου διερεύνησαν 
τη σχέση µεταξύ των τιµών του 
αργού πετρελαίου, των λιανικών 
τιµών της βενζίνης και του κατα-
ναλωτικού κλίµατος στις χώρες 
που ανήκουν στη ζώνη του ευ-
ρώ. Τα αποτελέσµατα της έρευ-
νας δηµοσιεύτηκαν στο διεθνές 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Επιμέλεια αφιερώματος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ

Γράφουν 
οι επιστήμονες:

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΖΕΡΕΦΟΣ 
Γενικός Γραμματέας 

της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικός 
Εκπρόσωπος για 

την κλιματική αλλαγή. 

LUCAS BRETSCHGER 
Καθηγητής στο ETH Ζυρίχης. 

AART DE ZEEUW
Ομότιμος Καθηγητής στο 

Tilburg University, μέλος του 
Beijer Institute, της Βασιλικής 

Σουηδικής 
Ακαδημίας Επιστημών.

KATRIN MILLOCK
Καθηγήτρια στο Paris School 

of Economics.

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
Καθηγητής Οικονομικών 
του Περιβάλλοντος στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

ΦΟΙΒΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 
Καθηγήτρια Τμήματος 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών 

του ΟΠΑ και μέλος 
της Εθνικής 

Επιτροπής 
για την κλιματική 

αλλαγή. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΞΕΠΑΠΑ∆ΕΑΣ 

Ομότιμος Καθηγητής 
του ΟΠΑ, Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου 
της Μπολόνια και ∆ιεθνές 
Μέλος Εθνικής Ακαδημίας 

Επιστημών ΗΠΑ.

Η κλιµατική κρίση αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόκληση της εποχής µας καθώς 
προκαλεί µακροχρόνιες και σε πολλές περιπτώσεις µη αναστρέψιµες και διαρ-
κώς αυξανόµενες αρνητικές επιπτώσεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία στην αντιµετώ-
πισή της θα έχει πολύ σηµαντικές συνέπειες τόσο για τις σηµερινές όσο και για 
τις µελλοντικές γενιές. Η Ελλάδα, µια χώρα µε µικρό αποτύπωµα στην εξέλιξη 
τις κλιµατικής αλλαγής αλλά ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειές της, έχει ανάγκη 
αναπτυξιακών πολιτικών που θα στηρίζονται σε τεχνολογίες χαµηλού άνθρακα 
καθώς και πολιτικών αποτελεσµατικής προσαρµογής στην εξελισσόµενη κλι-
µατική κρίση. Σε αυτό το αφιέρωµα επτά επιστήµονες µε πολύ σηµαντικές συ-
νεισφορές στην ανάλυση και διαµόρφωση πολιτικών για την κλιµατική κρίση 
τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 
της κλιµατικής αλλαγής και πολιτικές για τον περιορισµό της που έχουν µεγάλη 
σηµασία στην εξέλιξη του φυσικού και το κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος.



Ο 
20ός αιώνας 
αποτέλεσε ση-
μείο καμπής στις 
εφευρέσεις, στην 
τεχνολογία, στην 

ανάπτυξη των αυτοματισμών 
και στην αύξηση του ρυθμού πα-
ραγωγής και απόδοσης των κοι-
νών αγαθών. Για όλους αυτούς 
τους λόγους ονομάστηκε εποχή 
της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Η μηχανή εσωτερικής καύσεως 
έδωσε δυνατότητα όχι μόνο τα-
χείας μεταφοράς αλλά έδωσε και 
ώθηση στη γεωργία, στην κτηνο-
τροφία και γενικά σε όλες τις πα-
ραγωγικές δραστηριότητες του 
ανθρώπου. Αυτή η επανάσταση 
στηρίχθηκε κυρίως στην καύση 
ορυκτών καυσίμων, στην αρχή 
κάρβουνο, στη συνέχεια κάρβου-
νο και πετρέλαιο και πιο πρό-
σφατα φυσικό αέριο. Η καύση 
ορυκτών καυσίμων οδηγεί κατ’ 
ανάγκην στην εκπομπή θερμοκη-
πικών αερίων όπως το διοξείδιο 
του άνθρακος, τα οποία έχουν 
την ιδιότητα να μην αφήνουν τον 
πλανήτη να ψυχθεί προς το Διά-
στημα. Σαν αποτέλεσμα, τα τελευ-
ταία 40 χρόνια είδαμε μια εκτό-
ξευση της μέσης θερμοκρασίας 
του πλανήτη, η οποία έχει υπερ-
βεί τον 1οC από τότε που έχουμε 
μετρήσεις και όπως δείχνουν τα 
πλέον προηγμένα μοντέλα αυτό 
ήταν αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
παρέμβασης. Βρισκόμαστε πλέον 
μέσα σε μία επικίνδυνη παρένθε-
ση, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε αύξηση που θα υπερβεί ακόμα 
και τους 2, τους 3, ίσως και τους 
4οC στις προσεχείς δεκαετίες, αν 
δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα που 
έχουν προταθεί σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι η Συμφωνία των 
Παρισίων και πρόσφατα η Πρά-
σινη Συμφωνία, σημειώνοντας 
επίσης και την επαναφορά των 
ΗΠΑ στο τραπέζι των κλιματικών 
διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, η 
μετάβαση στο λεγόμενο μηδενικό 
αποτύπωμα άνθρακα είναι πο-

Του Χρήστου σ. Ζερεφου, 
Γενικού Γραμματέα της 

Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικού 
Εκπροσώπου για την 

Κλιματική Αλλαγή

ή φύση πάντα θα μας θυμίζει  
με την ακραία της συμπεριφορά ότι 
έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια και 
αλίμονο όταν το ακραίο γίνει σύνηθες

ή εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής και 
το αβέβαιο μέλλον της ανθρωπότητας

λύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί 
λόγω του τεράστιου μωσαϊκού 
των οικονομικών επιπέδων που 
υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Η 
Γη σήμερα βλέπει μια απίστευτη 
ανισοκατανομή του ΑΕΠ μεταξύ 
των υπερδιακοσίων χωρών-μελών 
του ΟΗΕ. Αυτή η ανισοκατανο-
μή δείχνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη 
εμφανίζονται ως ενωμένα μόνον 
ως προς τις ηθικές αξίες αλλά 
οπωσδήποτε όχι σε σχέση με το 
ΑΕΠ. Η κλιματική αλλαγή είναι η 
κορυφή του παγόβουνου σε μία 
αυτοκαταστροφική πορεία την 
οποία ακολούθησε η ανθρωπό-
τητα μέσα από τον υπερπλουτι-
σμό και την υπεραδιαφορία για 
τον πλησίον (όπου ο πλησίον μπο-
ρεί να είναι στην άλλη άκρη του 
πλανήτη αλλά τον ίδιο αέρα που 
αναπνέει θα αναπνεύσουμε και 
εμείς). Τα προβλήματα βεβαίως 
θα λυθούν έμμεσα για τους έχο-
ντες και κατέχοντες. Οι υπόλοι-
ποι θα περιμένουν στην ουρά, δεν 
ξέρω για πόσο, αλλά θα πρέπει 
όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι 
δεν είμαστε μόνοι στον πλανήτη. 
Επανερχόμενος στο ζήτημα της 
ανθρωπογενούς κλιματικής αλ-
λαγής, η τεχνολογία για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος υπάρ-
χει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει 
να αισθανθούν όσοι έχουν εθι-
σθεί από το κέρδος του «μαύρου 
χρυσού» και των άλλων ορυκτών 
καυσίμων ότι πρέπει να στραφούν 
στην εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων (ήλιος, άνεμος, γεωθερμία 
κ.λπ.), τα οποία παρέχουν επαρκή 
ενέργεια για να υποκαταστήσουν 
τις ανθρώπινες ανάγκες τόσο σε 
μεταφορές και σε παραγωγή όσο 
και στην καθημερινή διαβίωση 
των ανθρώπων στον πλανήτη. Η 
Φύση πάντα θα μας θυμίζει με 
την ακραία της συμπεριφορά ότι 
έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια 
και αλίμονο όταν το ακραίο γίνει 
σύνηθες, όπως το έχω πει πάρα 
πολλές φορές, τότε δεν θα έχουμε 
χώρο να επιστρέψουμε στην κα-
νονική κατάσταση του πλανήτη 
μας. Εύχομαι να μη φθάσουμε 
ως εκεί και η ανθρωπιά να πρυ-
τανεύσει και να κυριαρχήσει μέσα 
από μια σωστή Παιδεία, η οποία 
θα εξακολουθεί πάντα να είναι, 
τουλάχιστον κατ’ εμέ, το μεγάλο 
παγκόσμιο ζητούμενο. 
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Π
ριν από την παν-
δημία COVID-19, 
η παγκόσμια οικο-
νομία αναπτύχθη-
κε με ετήσιο ρυθμό 

περίπου 3%. Αφού ξεπεραστεί η 
υγειονομική κρίση, η ανάπτυξη 
προβλέπεται να είναι ίδια ή και 
υψηλότερη. Καθώς πολλές χώ-
ρες εξακολουθούν να εξαρτώνται 

σε μια επανάσταση, η οποία συ-
χνά δεν αναγνωρίζεται. Το κό-
στος των βασικών τεχνολογιών 
έχει μειωθεί δραματικά: μόνο από 
το 2010 κατά περισσότερο από 
80% για τα φωτοβολταϊκά, κα-
τά περισσότερο από 45% για τον 
άνεμο (στην ξηρά) και κατά ένα 
απίστευτο 90% για τις μπαταρίες 
λιθίου. Αυτό που είναι αξιοσημεί-
ωτο: Η ανάπτυξη γίνεται συνεχώς 
αντιληπτή. Γνωρίζουμε ήδη ότι 
το κόστος θα συνεχίσει να μειώ-
νεται με γρήγορους ρυθμούς. Η 
δεκαετία του 2020 θα είναι μια 
από τις πιο ανατρεπτικές δεκα-
ετίες στην ιστορία της ενεργεια-
κής βιομηχανίας. Όλα αυτά δεν 
σημαίνουν ότι δεν χρειάζονται 
πολιτικές, το αντίθετο μάλιστα. 
Κανένα σημαντικό περιβαλλο-
ντικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί 
χωρίς συγκεκριμένη πολιτική. 
Στο παρελθόν, η πολιτική έθε-
σε σε κίνηση την ανάπτυξη και 
στη συνέχεια την επιτάχυνε. Τα 
πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κα-
τασκευάστηκαν για να πληρούν 
τις πολιτικές καθαρού αέρα στην 
Καλιφόρνια. Η Νορβηγία προώ-
θησε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
μέσω της φορολογικής της πολι-
τικής. Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Κίνα 
επιβεβαίωσαν όλες τις φιλοδοξί-
ες τους για την πολιτική σχετικά 
με το κλίμα. Γιατί να μην είναι 
αυτές οι πολιτικές επωφε-
λείς όταν υπάρχουν τόσο 
πολλές οικονομικές ευ-
καιρίες; Είναι σοφό 
να στοιχηματίζου-
με ενάντια στις 
πολιτικές; 
Είναι 

Του Lucas Bretschger, 
Καθηγητή  
στο ETH Ζυρίχης

*Η μετάφραση 
και επιμέλεια 

του άρθρου 
έγινε από 

την Κέλλυ 
Καραγκούνη, 

Μέλος Ειδικού 
Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 
του ΟΠΑ.

έξυπνο να κάνουμε εικασίες για 
αποτυχία πολιτικής για να υστε-
ρούμε τεχνολογικά; Φυσικά και 
όχι. Οι πολιτικές που στρέφονται 
προς το μέλλον αναγνωρίζουν 
τη θετική συμβολή της κλιματι-
κής πολιτικής στην τεχνολογική 
ανάπτυξη, η οποία είναι ο κινη-
τήριος μοχλός της οικονομικής 
ανάπτυξης.

σε μεγάλο βαθμό από τα ορυ-
κτά καύσιμα, αυτό δεν θεωρείται 
καλό νέο για την υπερθέρμανση 
του πλανήτη. Δεν είναι καν καλό 
νέο για την οικονομική ανάπτυξη, 
γιατί η κλιματική αλλαγή έχει αρ-
νητικό αντίκτυπο στην οικονομι-
κή ανάπτυξη. Η αιτία είναι ότι η 
υπερθέρμανση επηρεάζει όχι μό-
νο την τρέχουσα παραγωγή, αλλά 
και το απόθεμα κεφαλαίου και τις 
υποδομές, γεγονός που μειώνει τη 
συσσώρευση κεφαλαίου και την 
οικονομική ανάπτυξη. Κατά συνέ-
πεια, ο περιορισμός της κλιματι-
κής αλλαγής θεωρείται καλός για 
την οικονομική ανάπτυξη επειδή 
μπορεί να μειώσει την υποβάθμι-
ση κεφαλαιακού εξοπλισμού που 
σχετίζεται με το κλίμα. Ο περιο-
ρισμός της κλιματικής αλλαγής 
στους διεθνώς συμφωνημένους 
στόχους θερμοκρασίας θα απαι-
τήσει σημαντικές μειώσεις στις 
εκπομπές άνθρακα και σταδιακή 
κατάργησή του έως τα μέσα του 
αιώνα. Δυστυχώς, οι χώρες έχουν 
ένα κίνητρο να βασίζονται η μία 
στις προσπάθειες της άλλης, γε-
γονός που έχει οδηγήσει σε ελάχι-
στη συλλογική προσπάθεια μέχρι 
σήμερα. Υπάρχει επίσης μια ευ-
ρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι 
η δράση για το κλίμα είναι πολύ 

δαπανηρή. Σαφώς, η απαλλα-
γή από τις εκπομπές άνθρακα 

επιβάλλει σημαντικό κόστος 
σε εταιρείες, κλάδους και 

περιοχές που αντλούν 
το εισόδημά τους 

από την προμή-
θεια ορυκτών 

καυσίμων 
ή την 

οικονομική 
Ανάπτυξη 

και Κλιματική Αλλαγή
παραγωγή αγαθών από ορυκτά 
καύσιμα. Ωστόσο, οι ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας και οι νέες 
τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο 
για νέες επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες και πρωτοβουλίες καθαρής 
ανάπτυξης που θα ωφελήσουν άλ-
λους τομείς της οικονομίας. Μια 
συνολική οικονομική αξιολόγηση 
της κλιματικής αλλαγής, των πο-
λιτικών και της ανάπτυξης πρέπει 
να περιλαμβάνει πολλές διαφορε-
τικές επιπτώσεις με τον κατάλλη-
λο τρόπο. Η οικονομική έρευνα 
επιβεβαίωσε ότι η αυστηρή πολιτι-
κή για το κλίμα παρέχει περισσό-
τερα οφέλη παρά κόστος για την 
παγκόσμια κοινωνία. Εκτός από 
τις άμεσες κλιματικές βλάβες, η 
τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση 
είναι ένας σημαντικός παράγο-
ντας, επειδή συνδέεται στενά με 
την καύση ορυκτών καυσίμων. 
Οι βελτιώσεις στην ποιότητα του 
αέρα οδηγούν σε σημαντική μεί-
ωση της θνησιμότητας και της νο-
σηρότητας. Μια άλλη σημαντική 
πτυχή της αξιολόγησης πολιτικής 
είναι η επίδραση του κινδύνου 
και της αβεβαιότητας. Η κλιμα-
τική αλλαγή πλήττει την οικονο-
μία με τη μορφή σοκ, για παρά-
δειγμα με καύσωνες, τυφώνες, 
κατολισθήσεις ή ξηρασίες. Μια 
ορθολογική οικονομική συμπε-
ριφορά υποδηλώνει πως πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί και να 
εξασφαλιζόμαστε έναντι αυτών 
των κινδύνων. Δεδομένου του τε-
ράστιου μεγέθους των κλιματικών 
ζημιών, η ασφάλιση δεν μπορεί 
να παρέχεται από την ελεύθερη 
αγορά, αλλά έρχεται με τη μορφή 
αυστηρής κλιματικής πολιτικής.
Η μετάβαση προς την πλήρη 
απαλλαγή από τις εκπομπές άν-
θρακα θα επηρεάσει βαθιά ολό-
κληρη την παγκόσμια οικονομία. 
Η τεχνολογική ανάπτυξη θα βο-
ηθήσει σημαντικά. Η πρόοδος 
της ενεργειακής τεχνολογίας είναι 
ήδη εξαιρετικά γρήγορη. Μπορεί 
κάποιος να ισχυριστεί ότι ζούμε 
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Η 
διεθνής μετανάστευση δεν είναι ιδιαί-
τερα μεγάλη, παρά τις αντιλήψεις που 
επικρατούν. Επί του παρόντος, ο Διε-
θνής Οργανισμός για τη Μετανάστευ-
ση (ΔΟΜ) υπολογίζει τον αριθμό των 

διεθνών μεταναστών σε 281 εκατομμύρια (περίπου 
3,6% του παγκόσμιου πληθυσμού), αύξηση από 272 
εκατομμύρια (3,5% του παγκόσμιου πληθυσμού) το 
2019. Υπάρχει επίσης αναγκαστικός εκτοπισμός, τό-
σο διασυνοριακά όσο και εντός των συνόρων μιας 
χώρας. Σε διεθνές επίπεδο, ο ΔΟΜ υπολογίζει τον 
αριθμό των προσφύγων το 2020 σε 26,4 εκατομ-
μύρια και τον αριθμό των αιτούντων άσυλο σε 4,1 
εκατομμύρια άτομα. Ωστόσο, άνθρωποι εκτοπίζονται 
επίσης εντός των συνόρων των χωρών προέλευσής 
τους (εσωτερικά εκτοπισμένοι) και το Κέντρο Πα-
ρακολούθησης Εσωτερικών Εκτοπισμών εκτιμά ότι 
υπάρχουν έως και 55 εκατομμύρια εκτοπισμένοι αυτή 
τη στιγμή, εκ των οποίων 48 εκατομμύρια εκτοπίστη-
καν λόγω συγκρούσεων και βίας και 7 εκατομμύρια 
λόγω καταστροφών. 
Εστιάζοντας στην κινητικότητα κατά το έτος 2020, οι 
καταστροφές εκτόπισαν 30,7 εκατομμύρια ανθρώ-
πους το 2020 σε σύγκριση με 9,8 εκατομμύρια λόγω 
συγκρούσεων και βίας. Οι περισσότερες εκτοπίσεις 
λόγω καταστροφών είναι σχετικά βραχυπρόθεσμες, 
μακροπρόθεσμα όμως οι τάσεις της κλιματικής αλ-
λαγής είναι αυτές που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στη μετανάστευση.
Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τα παγκόσμια 
πρότυπα κινητικότητας, τόσο μέσω βαθμιαίων αλ-
λαγών, όπως σταδιακές αυξήσεις της θερμοκρασίας 
και αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων, όσο και 
μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα ακραία 
κλιματικά φαινόμενα περιλαμβάνουν ξηρασίες, 
πλημμύρες, καταιγίδες, ενώ άλλες διεργασίες συμ-
βαίνουν μακροπρόθεσμα, όπως η ερημοποίηση και 
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Ένα βασικό 
ερώτημα είναι τι γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια κινητικότητα.
Οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούν την ιστορι-
κή αναδρομή σε δεδομένα του παρελθόντος για να 
συναγάγουν οριακές αποκρίσεις σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες 
δεν βρίσκουν γενική αύξηση στη διεθνή μετανάστευ-
ση. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 
υψηλό κόστος της διεθνούς μετανάστευσης, που με-
τράται όχι μόνο ως προς το κόστος μεταφοράς αλλά 
και ως προς το κόστος που σχετίζεται με το πέρασμα 
των συνόρων, όπως η βίζα και άλλοι περιορισμοί 
εισόδου. Η υπάρχουσα έρευνα βρίσκει αυξήσεις 
στην κινητικότητα σε ήδη καθιερωμένους διαδρό-
μους μετανάστευσης, όπως μεταξύ των Φιλιππινών 
και των ΗΠΑ, ή του Μεξικού και των ΗΠΑ, μετά από 
ακραία γεγονότα όπως τυφώνες και ξηρασία. Και 
μια πληθώρα μελετών δείχνει μια αύξηση της εσω-
τερικής μετανάστευσης, που αποτελείται κυρίως από 
άτομα που μετακινούνται από αγροτικές περιοχές σε 
αστικές περιοχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς έρχεται 
σε αντίθεση με δύο κοινές αντιλήψεις για τη μετανά-
στευση που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.
Το πρώτο είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει 
σε δυνητικά μεγάλες αυξήσεις στον αριθμό των εκτός 
Ευρώπης μεταναστών στην ΕΕ, ενώ είναι πιο πιθανό 
να περιμένουμε εντατικοποίηση των μεταναστευτι-
κών ροών κατά μήκος γνωστών μεταναστευτικών 
διαδρόμων αλλά και εσωτερικά στην αφρικανική 
ήπειρο και στην Ασία. 
Η δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι χώ-
ρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική 
αλλαγή – συνήθως χώρες που βρίσκονται στις τροπι-
κές περιοχές, που είναι φτωχές και έχουν κατ’ αρχάς 
ήδη υψηλές μέσες θερμοκρασίες και συχνά χαμηλές 
προσαρμοστικές ικανότητες – είναι επίσης αυτές που 
θα φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο του κοινωνικού 
κόστους της εσωτερικής μετανάστευσης. Ενώ η με-
τανάστευση από την ύπαιθρο προς την πόλη μπορεί 
να είναι θετική για τους ίδιους τους μετανάστες, εάν 
τους επιτρέπει να βρουν εργασία και να βελτιώσουν 
τις συνθήκες διαβίωσής τους, υπάρχουν αρνητικές 
εξωτερικές επιπτώσεις που συνδέονται με τον συνω-
στισμό στις πόλεις προορισμού. Το Τμήμα Πληθυ-
σμού του ΟΗΕ προβλέπει ότι το 2030 η αφρικανική 
ήπειρος θα φιλοξενεί 2 από τις 10 μεγαλύτερες μη-
τροπόλεις του κόσμου – το Κάιρο και την Κινσάσα 

(με το Λάγος την 11η μεγαλύτερη πόλη σύμφωνα με 
αυτές τις προβλέψεις). Υπάρχουν και άλλες επιπτώ-
σεις της μετανάστευσης που προκαλούνται από την 
κλιματική αλλαγή και αφορούν τόσο τις περιοχές 
προέλευσης όσο και τις περιοχές προορισμού. Ακόμα 
κι αν οι μετανάστες εγκαταλείψουν τις χώρες ή τις 
περιοχές καταγωγής τους, δεν κόβουν όλους τους 
δεσμούς με την υπόλοιπη οικογένεια. Τα εμβάσματα 
των μεταναστών υπερβαίνουν τη διεθνή αναπτυξιακή 
βοήθεια περισσότερο από τέσσερις φορές: τα διεθνή 
εμβάσματα υπολογίστηκαν σε 702 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ το 2020 σε σύγκριση με την επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία υπολογίστηκε σε 161 
δισεκατομμύρια δολάρια το ίδιο έτος. 
Τρέχουσα έρευνα εξετάζει εάν τόσο τα εσωτερικά 
όσο και τα διεθνή εμβάσματα χρησιμοποιούνται 
από τα νοικοκυριά που παραμένουν στην περιο-
χή προέλευσης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, 
σε ποιον βαθμό αυτές οι μεταβιβάσεις μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε γεωργία ανθεκτική 
στην κλιματική αλλαγή στις περιοχές προέλευσης; 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις του εξοπλισμού που θα 
μειώσει τις ζημιές από την κλιματική αλλαγή στις 
περιοχές προέλευσης: λιγότερη μετανάστευση – ή 
περισσότερη μετανάστευση – λόγω της αύξησης του 
εισοδήματος και συνεπώς καλύτερες δυνατότητες 
χρηματοδότησης της μετανάστευσης; Όλα αυτά τα 
ζητήματα διερευνώνται στην τρέχουσα έρευνα και 
ορισμένα από τα υπάρχοντα αποτελέσματα δείχνουν 
μη διαισθητικά αποτελέσματα. Η αναπτυξιακή βο-
ήθεια ή οι επενδύσεις σε γεωργία ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσουν τα ποσοστά 
μετανάστευσης από περιοχές καταγωγής στις οποί-
ες τα νοικοκυριά δεν είχαν αρκετό εισόδημα για να 
χρηματοδοτήσουν τη δαπανηρή μετανάστευση, αλ-
λά να μειώσουν τη μετανάστευση σε περιοχές στις 
οποίες το εισόδημα υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο. 
Μια πολύ γνωστή συνέπεια της μετανάστευσης είναι 
το λεγόμενο brain drain, που υποδηλώνει το γεγονός 
ότι τα πιο μορφωμένα άτομα είναι πιο πιθανό να 
μεταναστεύσουν από φτωχές περιοχές καταγωγής. 
Ωστόσο, η πιθανότητα μετανάστευσης για την απο-
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φυγή πιθανών μειώσεων στο εισόδημα λόγω της 
κλιματικής αλλαγής μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα 
για σχολική εκπαίδευση στην περιοχή προέλευσης, 
μέσω της αύξησης του σχετικού μισθού για τους 
μορφωμένους εργαζομένους.
Τέλος, στις περιοχές προορισμού, ενδέχεται να υπάρ-
ξει πλήθος από εξωτερικές δυσκολίες που σχετίζο-
νται με τη στέγαση και την παροχή υποδομών για 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως ύδρευση και υπηρεσίες 
υγείας. Ο βαθμός στον οποίο το κοινωνικό κόστος 
τέτοιων εξωτερικών επιπτώσεων μπορεί να αντισταθ-
μίσει τις θετικές συνέπειες της μετανάστευσης μέσω 
της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και 
της κατανάλωσης από τους μετανάστες είναι ένα 
πραγματικό ζήτημα για την αξιολόγηση της δημόσιας 
πολιτικής που θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες 
για τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Το 
καθαρό αποτέλεσμα των πολλών κοινωνικών συνε-
πειών της μετανάστευσης εξακολουθεί να είναι ένα 
ανοιχτό θέμα έρευνας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι 
μεταναστευτικές πολιτικές και οι πολιτικές για την 
κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να εξετάζονται χωρι-
στά και μεμονωμένα. Οι διαπραγματεύσεις για την 
κλιματική πολιτική έχουν προχωρήσει πολύ από τη 
16η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change) στο Κανκούν το 2010, η οποία αναγνώρισε 
τη μετανάστευση, τον εκτοπισμό και τη μετεγκατά-
σταση που προκαλείται από το κλίμα ως πρόκληση 
προσαρμογής. Στις τελευταίες εκθέσεις αξιολόγησης 
της Intergovernmental Panel on Climate Change, η 
μετανάστευση θεωρείται ως μέσο προσαρμογής που 
θα μπορούσε να έχει πιθανά οφέλη στη μείωση του 
πληθυσμού που εκτίθεται στην κλιματική αλλαγή σε 
ευάλωτες περιοχές. Ωστόσο, αν και οι περισσότεροι 
αναλυτές συμφωνούν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
αύξησης του εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλ-
λαγής τον επόμενο αιώνα, υπάρχει σχετικά χαμηλή 
εμπιστοσύνη στις ποσοτικές προβλέψεις.

*Η μετάφραση και επιμέλεια του άρθρου έγινε από 
την Κέλλυ Καραγκούνη, Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού του ΟΠΑ.
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Το σημείο καμπής είναι μια έννοια 
που χρησιμοποιούν οι οικολόγοι για 
να περιγράψουν μια ξαφνική αλλα-
γή στην κατάσταση και στις ιδιότητες 
ενός οικολογικού συστήματος. Ένα 
πολύ γνωστό παράδειγμα είναι μια 
λίμνη που μπορεί να αλλάξει από 
μια υγιή και γαλάζια κατάσταση σε 
μια πράσινη «σούπα» με τεράστια 
απώλεια υπηρεσιών οικοσυστήμα-
τος όπως καθαρό νερό, ψάρια και 
απόλαυση της ωραίας θέας και της 
κολύμβησης. Η αιτία είναι η ρύπαν-
ση (δηλαδή η απελευθέρωση φω-
σφόρου από τη γεωργία), αλλά ένα 
σημείο καμπής έχει σημαντικά ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά. Η αυξανόμενη 
ρύπανση δεν αλλάζει τη λίμνη αρχι-
κά, αλλά σε ένα ορισμένο σημείο, 
μια μικρή αύξηση της ρύπανσης με-
τατρέπει τη λίμνη σε αυτή την κακή 
κατάσταση. Επιπλέον, χρειάζεται 
μεγάλη μείωση της ρύπανσης για να 
επιστρέψει η λίμνη στην προηγούμε-
νή της κατάσταση ή μπορεί ακόμη 
και να είναι αδύνατον να επιστρέ-
ψει σε αυτή. Οι κλιματολόγοι προ-
βλέπουν ότι το κλιματικό σύστημα 
έχει επίσης σημεία καμπής. Δεν είναι 
δυνατόν να φανεί αυτό με παρατη-
ρήσεις και πειράματα, αλλά η μελέτη 
του κλιματικού συστήματος δείχνει 
ότι αυτό μπορεί κάλλιστα να συμ-
βαίνει. Η τρέχουσα πολιτική συζήτη-
ση επικεντρώνεται στον περιορισμό 
της αύξησης της παγκόσμιας μέσης 
θερμοκρασίας στους 1,5–2 βαθμούς 
Κελσίου, με τον περιορισμό των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν 
και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί 
ότι αυτό είναι ένα σημείο καμπής, 
είναι σαφές ότι οι κλιματολόγοι ανα-
μένουν ένα μεγάλο αρνητικό άλμα 
που σχετίζεται με την  κλιματική αλ-
λαγή, εάν η αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη. Η 
υψηλότερη θερμοκρασία θα οδη-
γήσει στο λιώσιμο των πάγων, των 
παγετώνων και του μόνιμου πάγου. 
Σημεία καμπής εμφανίζονται όταν 
αυτές οι διαδικασίες επιταχύνονται 
επειδή η κατάσταση αλλάζει. Ο πά-
γος αντανακλά το φως του ήλιου, 
αλλά όταν απομακρυνθεί ο πάγος, 
η υπερθέρμανση επιταχύνεται.
Το λιώσιμο του μόνιμων πάγων 
οδηγεί σε ξαφνική απελευθέρωση 
τεράστιων ποσοτήτων αερίων του 
θερμοκηπίου, που επιταχύνει επίσης 
την υπερθέρμανση. Όλες αυτές οι 
διαδικασίες οδηγούν σε άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας, η οποία εί-
ναι απειλητική για τα μικρά νησιά 
και τους ανθρώπους που ζουν κατά 
μήκος των ακτών. Επιπλέον, οι κλι-
ματολόγοι αναμένουν ότι η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη θα προκαλέσει 
κλιματική αλλαγή με άλλες αρνητι-
κές επιπτώσεις, με τη μορφή τέτοιων 
σημείων καμπής. Παραδείγματα θε-
ωρούνται τα μεταβαλλόμενα μοτίβα 
βροχοπτώσεων, με μεγάλες βροχο-
πτώσεις σε μια περιοχή και μεγάλες 
ξηρασίες σε μια άλλη, και μετατοπί-
σεις στην κάλυψη καλλιεργήσιμης 
γης, που θα επηρεάσουν τη γεωργία 
και θα οδηγήσουν σε μετανάστευση 
ανθρώπων. Σημεία καμπής σε αυτές 
τις διαδικασίες σημαίνει απειλή για 
τη σταθερότητα του κλίματος. Θα 
είναι δύσκολο ή αδύνατον να επι-
στρέψουμε στις παλιές συνθήκες, 
που ήταν τόσο σημαντικές για την 
ανάπτυξη των κοινωνιών μας. 
Οι οικονομικοί μηχανισμοί, όπως 
οι αγορές, και η οικονομική πολι-
τική κατάφεραν στα αναπτυγμένα 
μέρη του κόσμου να διατηρήσουν 
τα οικονομικά συστήματα γενικά 
σταθερά, με ορισμένες εξαιρέσεις 
όπως η χρηματοπιστωτική κρίση 
στη δεκαετία του ‘30 του περασμέ-
νου αιώνα. Ωστόσο, θεωρώντας την 
οικονομία ως ενσωματωμένη στο 
φυσικό περιβάλλον, η οικονομική 
πολιτική πρέπει επίσης να λαμβά-
νει υπόψη την ύπαρξη αποσταθε-
ροποιητικών σημείων ανατροπής 
στα φυσικά συστήματα λόγω της 
μεγάλης αρνητικής ανάδρασης από 
τη διαταραχή σε αυτά τα συστήματα 
για την οικονομία και την ευημερία. 
Ως εκ τούτου, η οικονομική πολιτι-
κή πρέπει να περιορίσει τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων (π.χ. επιβάλλο-
ντας φόρο άνθρακα) προκειμένου 
να μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και να μειωθεί ο 
κίνδυνος αποσταθεροποίησης του 
κλίματος. Επιπλέον, η οικονομική 
πολιτική πρέπει να οδηγήσει σε επεν-
δύσεις προσαρμογής, προκειμένου 
να προετοιμαστεί για την αποσταθε-
ροποίηση του κλίματος σε περίπτω-
ση που συμβεί ούτως ή άλλως, διότι 
αυτό παραμένει αβέβαιο. Αυτή είναι 
η κύρια πρόκληση για τις επόμενες 
δεκαετίες.

*Η μετάφραση και επιμέλεια  
του άρθρου έγινε από την Κέλλυ 

Καραγκούνη, Μέλος Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΟΠΑ.



Ε
ίναι αναµφισβήτητο 
πλέον ότι βιώνουµε 
πρωτοφανείς αλλα-
γές στο κλίµα και 
έχουµε ξεκινήσει µη 

αναστρέψιµες αλλαγές, όπως η 
άνοδος της στάθµης της θάλασ-
σας. Είναι επίσης σαφές ότι απαι-
τούνται µεγάλες και ταχύτατα αυ-
ξανόµενες ιδιωτικές και δηµόσιες 
επενδύσεις για να συµπληρώσουν 
τις δράσεις των κυβερνήσεων. Τα 
πράσινα οµόλογα διαδραµατί-
ζουν ήδη σηµαντικό ρόλο στην 

Αποτελεί πολύ θετικό 
μήνυμα η πρόθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να ξεκινήσει την έκδοση 

πράσινων ομολόγων 
για να υποστηρίξει την 

προσπάθεια ανάκαμψης και 
την πράσινη μετάβαση

Ένα βασικό εργαλείο για τη μετάβαση 
σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πράσινα ομόλογα
σµού σε σχέση µε συµβατικά έρ-
γα και η αύξηση της αποτίµησης 
των επιχειρήσεων που εκδίδουν 
πράσινα οµόλογα. Όσον αφορά 
το κόστος χρηµατοδότησης, οι 
σχετικές έρευνες δεν υποστηρί-
ζουν, τουλάχιστον προς το παρόν, 
την ύπαρξη του αποκαλούµενου 
«greenium», δηλαδή ενός αρνητι-
κού ασφαλίστρου κινδύνου υπέρ 
των πράσινων οµολόγων σε σύ-
γκριση µε ισοδύναµα συµβατι-
κά οµόλογα. Επιπλέον, τα απο-
τελέσµατα πρόσφατων µελετών 
δείχνουν ότι η έκδοση πράσινων 
οµολόγων δεν βελτιώνει απαραί-
τητα την αποτίµηση των εταιρειών 
που τα εκδίδουν. Ως εκ τούτου, 
δεν υπάρχουν σαφή ιδιωτικά κί-
νητρα για την ταχεία αύξηση της 
πράσινης χρηµατοδότησης και 
απαιτείται εποµένως κάποιο εί-
δος παρέµβασης.
Το κύριο εµπόδιο που πρέπει 
να αρθεί είναι οι ανησυχίες των 
επενδυτών για «greenwashing», 
δηλαδή την προσπάθεια κάποιων 
επιχειρήσεων να επωφεληθούν 
παρουσιάζοντας παραπλανη-
τικά τα έργα τους ως πράσινα. 
Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι 

Του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, 

Καθηγητή Οικονομικών 
του Περιβάλλοντος, 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
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άντληση κεφαλαίων για έργα 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα και η συµβολή τους 
αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία.
Τα πράσινα οµόλογα έχουν τα 
ίδια χαρακτηριστικά µε οποιον-
δήποτε συµβατικό τίτλο σταθερής 
απόδοσης, µε τη διαφορά ότι τα 
έσοδα θα πρέπει να χρηµατοδο-
τούν πράσινες επενδύσεις, µε 
έµφαση σε έργα που µειώνουν 
τις εκποµπές άνθρακα. Μετά την 
έκδοση το 2007 από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του 
«Climate Awareness Bond», το 
οποίο θεωρείται το πρώτο οµό-
λογο µε πράσινη ετικέτα, η αγορά 
παρουσίασε έντονη επέκταση. 
Από 11 δισεκατοµµύρια δολάρια 
το 2013 οι εκδόσεις πράσινων 
οµολόγων ξεπέρασαν το 2020 
τα 269 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια και έως τον Νοέµβριο του 
2021 έχουν ξεπεράσει τα 350 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Πα-
ρά τη ραγδαία ανάπτυξή της η 
αγορά πράσινων οµολόγων απο-
τελεί ένα µικρό ποσοστό της συ-
νολικής αγοράς οµολόγων: το 
2015 ήταν λίγο πάνω από 0,25% 
ενώ το 2018 έφτασε το 1,5% των 
συνολικών νέων εκδόσεων οµο-
λόγων παγκοσµίως. Εποµένως, 
η δυνατότητα χρηµατοδότησης 
πράσινων έργων είναι τεράστια 
και µπορεί να αξιοποιηθεί εάν 
δηµιουργηθούν τα κατάλληλα 
κίνητρα, κύρια των οποίων εί-
ναι η µείωση του κόστους δανει-

οι δραστηριότητες που στηρίζο-
νται σε πράσινα οµόλογα απο-
φέρουν µείωση εκποµπών περί-
που 4%, οι αυξηµένες αναφορές 
σε «greenwashing» έχουν κάµψει 
σηµαντικά τη δυναµική των πρά-
σινων οµολόγων. Οι Green Bond 
Principles της Capital Market 
Association το 2014, αποτέλεσαν 
το σηµαντικότερο θεµέλιο πάνω 
στο οποίο αναπτύχθηκε η αγορά. 
Τέθηκαν έτσι οι βάσεις, προσ-
διορίζοντας τις απαιτήσεις για 
την έκδοση πράσινων οµολόγων 
αλλά και συνιστώντας τη χρήση 
µηχανισµού παρακολούθησης και 
αναφοράς επιπτώσεων κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των επεν-
δύσεων. Το επόµενο βήµα είναι 
η αποδοχή ενός κοινού πλαισίου 
σε παγκόσµιο επίπεδο, τυποποιώ-
ντας τις διαδικασίες και ενσωµα-
τώνοντας σε αυτές ανεξάρτητες 
εξωτερικές επιθεωρήσεις προκει-
µένου να προωθηθεί η διαφάνεια 
και η δηµοσιοποίηση πληροφο-

ριών. Σηµαντικό είναι οι παρα-
πάνω διαδικασίες να µην έχουν 
υψηλό κόστος ώστε να µπορούν 
να συµµετέχουν στην αγορά µι-
κρές και µεσαίου µεγέθους οντό-
τητες που δραστηριοποιούνται 
σε σηµαντικούς κλάδους όπως 
η ενεργειακή απόδοση κτιρίων. 
Επίσης σηµαντική είναι η ενεργη-
τικότερη συµµετοχή εθνικών και 
υπερεθνικών οργανισµών, καθώς 
αυτοί µπορούν να στέλνουν σα-
φή και αξιόπιστα µηνύµατα στην 
αγορά και να προσελκύουν χρη-
µατοδότηση σε χαµηλότερη τιµή. 
Αποτελεί πολύ θετικό µήνυµα η 
πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να ξεκινήσει την έκδοση 
πράσινων οµολόγων για να υπο-
στηρίξει την προσπάθεια ανάκαµ-
ψης και την πράσινη µετάβαση µε 
αρχικό στόχο να αντλήσει µέσω 
πράσινων οµολόγων το 30% των 
750 δισεκατοµµυρίων ευρώ που 
θα δανειστούν στο πλαίσιο του 
NextGenerationEU. 



«Χρειαζόμαστε περισ-
σότερες ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας. 
Είναι φθηνότερες, 
απαλλαγμένες από άν-
θρακα και παράγονται 
εγχώρια. Επίσης, χρει-
αζόμαστε μια σταθερή 
πηγή ενέργειας, την 
πυρηνική, και κατά 
τη διάρκεια της μετά-
βασης, χρειαζόμαστε 
φυσικό αέριο. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον 
οποίο υποβάλλου-
με την πρότασή μας 
για την Ταξονομία», 
Ursula von der Leyen, 
Πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής

Για να θεωρείται μια δρα-
στηριότητα βιώσιμη, θα πρέ-
πει να ευθυγραμμίζεται με το 
EU Taxonomy. Αυτό περι-
λαμβάνει συγκεκριμένα κρι-
τήρια χαρακτηρισμού, όπως 
μετριασμός και προσαρμο-
γή στην κλιματική αλλαγή, 
προστασία της θάλασσας, 

Της Φοίβης Κουντουρη, 
Καθηγήτριας Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ

Aντί η Ευρώπη  
να θεωρήσει 

την πυρηνική ενέργεια 
και το φυσικό αέριο 

ως «αειφόρες» 
δραστηριότητες, έστω  

και μεταβατικά,  
θα ήταν προτιμότερο 

να επιταχύνει 
την προώθηση των ΑΠΕ

Ευρωπαϊκή ταξινομία  
και Αγορά Ενέργειας
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Φυσικό Αέριο και Πυρηνική Ενέργεια

κυκλική οικονομία, πρόλη-
ψη ρύπανσης και προστα-
σία της βιοποικιλότητας, 
και αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο προσέλκυσης χρη-
ματοδότησης, αφού βοηθά 
τις επιχειρήσεις να αποδει-
κνύουν τη βιωσιμότητα των 
έργων τους. 
Η αυξημένη παγκόσμια ζή-
τηση φυσικού αερίου και 
η μαζική εισαγωγή υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) στην Κίνα, εκτόξευ-
σαν τις τιμές ενέργειας και 
συμπίεσαν την αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών, 
δημιουργώντας μια ενερ-

γειακή κρίση, η οποία επι-
δεινώνεται περαιτέρω από 
διάφορους γεωπολιτικούς 
παράγοντες και την αδυνα-
μία των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) να κα-
λύψουν τη ζήτηση. 
Για την Ευρώπη, η ενεργεια-
κή κρίση αποτελεί κορυφαίο 
πολιτικό ζήτημα, το οποίο 
οι ηγέτες της προσπάθησαν 
να αντιμετωπίσουν συμπε-
ριλαμβάνοντας την πυρηνι-
κή ενέργεια και το φυσικό 
αέριο στο EU Taxonomy, 
κατόπιν γνωμοδότησης από 
εμπειρογνώμονες, παρά τις 
διαφωνίες ορισμένων κρα-
τών-μελών. Αυτές οι τεχνο-
λογίες έχουν τη μεγαλύτε-
ρη συμβολή στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ευρώπη και είναι οικονο-
μικές, αλλά δεν είναι «πρά-
σινες». Το φυσικό αέριο 

έχει μεγάλο περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα, επιταχύνο-
ντας την κλιματική αλλαγή, 
ενώ η πυρηνική ενέργεια 
παράγει επικίνδυνα τοξικά 
απόβλητα. 
Η ένταξή τους στο EU 
Taxonomy έχει συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις που 
αφορούν τη συμμόρφωση 
με σύγχρονα τεχνικά πρότυ-
πα, τη διαχείριση των απο-
βλήτων, τον αφοπλισμό των 
εγκαταστάσεων και τη μελ-

λοντική αντικατάσταση με 
ΑΠΕ. Αυτά όμως, εκτός από 
τεχνικές δυσκολίες έχουν 
και υψηλά κόστη. Επομέ-
νως, αντί η Ευρώπη να θε-
ωρήσει την πυρηνική ενέρ-
γεια και το φυσικό αέριο 
ως «αειφόρες» δραστηρι-
ότητες, έστω και μεταβατι-
κά, θα ήταν προτιμότερο να 
επιταχύνει την προώθηση 
των ΑΠΕ. Με την υφιστά-
μενη τεχνολογία, το κόστος 
παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ είναι συγκριτικά χα-
μηλότερο. Αυτό μακροπρό-
θεσμα θα αντιστάθμιζε τα 
υψηλά αρχικά κόστη εγκα-
τάστασης. Επιπλέον, οι ΑΠΕ 
συμβάλλουν στην επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας 
που είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση των συνεπει-
ών της κλιματικής αλλα-
γής, ενώ το φυσικό αέριο 
και η πυρηνική ενέργεια 
δυσχεραίνουν την κατά-
σταση. Τελος, οι ΑΠΕ 

θα καθιστούσαν την Ευρώ-
πη ενεργειακά αυτόνομη 
και ανεξάρτητη απέναντι 
σε οποιεσδήποτε γεωπολι-
τικές πιέσεις.
Ο χρόνος πιέζει και όποια 
καθυστέρηση θα στοιχί-
ζει ετησίως ανθρώπινες 
ζωές και δισεκατομμύρια 
ευρώ από καταστροφές 
υποδομών και αποδιοργά-
νωση της οικονομίας. Το EU 
Taxonomy ενισχύει τη δια-
φάνεια και συνιστά ένα ση-
μαντικό εργαλείο βιώσιμης 
χρηματοδότησης, ωστόσο 
τα κράτη-μέλη αποφασίζουν 
για το δικό τους ενεργειακό 
μείγμα και την ισορροπία 
μεταξύ ενεργειακής ασφά-
λειας, σταθερότητας τιμών 
ενέργειας και των δεσμεύ-

σεών τους για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία αποτελεί εχέγγυο για 
την απεξάρτηση της οικονο-
μίας από τον άνθρακα. Η 
ανάπτυξη των ΑΠΕ και η βι-
ομηχανία καθαρής τεχνολο-
γίας ενέργειας γενικότερα, 
πρέπει να  υποστηριχθούν 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Ανθεκτικότητας και 
να αποτελέσουν μέρος της 
οικονομικής ανάκαμψης.



Σ
ύμφωνα με την πρό-
σφατή έκθεση της 
Integovernmental 
Panel on Climate 
Change η αύξηση της 

μέσης θερμοκρασίας του πλανή-
τη από τα μέσα του 19ου αιώνα 
μέχρι το 2020 ξεπερνά τον 1oC. 
Η αύξηση αυτή είναι ανθρωπο-
γενής, δημιουργήθηκε από την 
εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυ-
σίμων και προκαλεί την κλιματική 
αλλαγή. Πρόσφατες εκτιμήσεις 
ανεβάζουν το κόστος της κλιμα-
τικής αλλαγής στο 15%-20% του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε παγκόσμιο 
επίπεδο για το 2100 σε σύγκριση 
με την περίοδο 2000-2020, αν η 
μέση αύξηση της θερμοκρασίας 
φτάσει τους 2,5-3oC, που είναι 
πολύ πιθανή αν συνεχιστούν οι 
σημερινές τάσεις, με τις συγκρι-
τικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώ-
ρα μας σύμφωνα με τη μελέτη της 
Τραπέζης της Ελλάδος του 2011 
το κόστος της κλιματικής αλλαγής 
μέχρι το 2100 ανέρχεται σε 700 
δισ. ευρώ.
Το κόστος της κλιματικής αλλα-
γής είναι κοινωνικό κόστος το 
οποίο προκαλείται από τις εκπο-
μπές Αερίων του Θερμοκηπίου 
(ΑτΘ), π.χ. διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), μεθάνιο κ.ά. Tο Κοινωνικό 
Κόστος του Ανθρακα (ΚΚΑ) είναι 
η παρούσα αξία του κόστους κλι-
ματικής αλλαγής το οποίο δημι-
ουργείται από την εκπομπή ενός 
επιπλέον τόνου ΑτΘ, το οποίο 
παραμένει στην ατμόσφαιρα και 
προκαλεί ζημιές για εκατονταε-
τίες. Το ΚΚΑ είναι ιδιαίτερα ευ-
αίσθητο στην επιλογή της βαρύ-
τητας που δίνεται στην ευημερία 
των μελλοντικών γενιών σε σχέ-
ση με τις τωρινές γενιές. Υψηλός 
συντελεστής βαρύτητας οδηγεί 
σε υψηλό ΚΚΑ και αντίστροφα. 
Ο William Nordhaus στη διάλε-
ξη Nobel Lecture in Economic 
Sciences το 2018 εκτιμά τιμές 
ΚΚΑ μεταξύ 91 και 236 $/τ CO2.
Η κλιματική συμφωνία στο Παρί-
σι τον Δεκέμβριο 2015 ορίζει δύο 
πυλώνες για τον σχεδιασμό πολι-
τικής επιβράδυνσης της κλιματι-
κής αλλαγής και τον περιορισμό 
της αύξησης της θερμοκρασίας 
στους 1,5οC. Μετριασμό, δηλαδή 
μείωση των εκπομπών των ΑτΘ 

Η υιοθέτηση 
τεχνολογιών 

χαμηλού 
άνθρακα και 

αυξημένης 
ενεργειακής 

αποδοτικότητας 
θα αυξήσει την 

παραγωγικότητα 
και την αντα-

γωνιστικότητα 
της οικονομίας 

μας

Άνθρακας και αέρια του θερμοκηπίου: 
κοινωνικό κόστος και τιμολόγηση

και προσαρμογή, που σημαίνει 
ανάληψη δράσεων για τον πε-
ριορισμό του κόστους από την 
εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. 
Κεντρικής σημασίας στον σχεδι-
ασμό αποτελεσματικής πολιτικής 
μετριασμού ή προσαρμογής είναι 
το ΚΚΑ και η χρήση του στην τι-
μολόγηση των αντίστοιχων εκ-
πομπών.
Η ανάγκη τιμολόγησης, έτσι ώστε 
οι εκπομπές των ΑτΘ να έχουν 
κόστος στη δραστηριότητα που 
τις δημιουργεί, προκύπτει από 
το γεγονός ότι χωρίς αυτήν οι εκ-
πομπές δεν αποτελούν ιδιωτικό 
κόστος για τον δημιουργό τους, 
προκαλούν όμως κοινωνικό κό-
στος το οποίο διαχέεται σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Η τιμολόγηση 
του άνθρακα με γνώμονα το ΚΚΑ 
δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για 
χρήση τεχνολογιών χαμηλού ή 
μηδενικού άνθρακα και επομέ-
νως βοηθά στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής κρίσης.
Το ΚΚΑ μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως σημείο αναφοράς για τον 
προσδιορισμό φόρου άνθρακα 
που θα τo ενσωματώνει στο ιδι-
ωτικό κόστος παραγωγής, στην 

πράξη όμως η ενσωμάτωση αυτή 
γίνεται μέσω του κόστους αγο-
ράς εμπορεύσιμων αδειών άν-
θρακα οι οποίες δίνουν στον κά-
τοχό τους το δικαίωμα εκπομπής 
ενός τόνου CO2. Στο Ευρωπαϊκό 
EU-Emissions Trading System, 
σύστημα εμπορεύσιμων αδειών, 
το μεγαλύτερο στον κόσμο, έχουν 
διαμορφωθεί πολύ πρόσφατα τι-
μές πάνω από 95€/τCO2. Τιμές 
εμπορευσίμων αδειών διαμορ-
φώνονται και σε αλλά παρόμοια 
συστήματα (π.χ. Ηνωμένο Βασί-
λειο, Καλιφόρνια, Κίνα).
Ενώ υπάρχει αυξανόμενη συναί-
νεση μεταξύ κυβερνήσεων και 
επιχειρηματικού κόσμου για την 
ανάγκη τιμολόγησης του άνθρα-
κα, οι διαμορφούμενες τιμές εί-
ναι ανεπαρκείς για την επίτευξη 
του στόχου των 1,5οC, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις τρέχουσες εξελί-
ξεις των εκπομπών. Ακόμη όμως 
και αυτές οι «χαμηλές» τιμές υπο-
δηλώνουν τη μη ανταγωνιστικό-
τητα του λιγνίτη ή του άνθρακα 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας όταν εφαρμόζονται πολιτι-
κές τιμολόγησης με βάση το ΚΚΑ, 
σε σύγκριση για παράδειγμα με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η 
μείωση της ανταγωνιστικότητας 
λιγνίτη/άνθρακα επιτείνεται αν 
πάψουν οι επιδοτήσεις στα ορυ-
κτά καύσιμα σε διεθνές επίπεδο. 
Η χώρα μας, λόγω μεγέθους, 
έχει πολύ μικρό αποτύπωμα στην 
εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, 
φέρει όμως το κόστος των επι-
πτώσεών της στην ιδιαίτερα ευ-
άλωτη περιοχή της Μεσογείου. Η 
υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού 
άνθρακα και αυξημένης ενεργει-
ακής αποδοτικότητας, θα αυξή-
σει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας μας. Η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο 
της εθνικής στρατηγικής, έχει τη 
δυνατότητα να προσφέρει όχι 
μόνο προστασία από τις ζημίες 
της – ειδικά αν η μέση αύξηση 
της θερμοκρασία ξεπεράσει τους 
1,5οC,  κάτι το οποίο είναι πολύ 
πιθανό – αλλά ταυτόχρονα αύξη-
ση της οικονομικής δραστηριότη-
τας και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, επειδή αποτελεσματική 
προσαρμογή σημαίνει ανάληψη 
επενδυτικών προγραμμάτων σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Του ΑνΑστΑσιου 
ΞεπΑπΑδεΑ, 

Ομότιμου Καθηγητή 
του ΟΠΑ και Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου της 
Μπολόνια, Διεθνούς 

Μέλους Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών 

ΗΠΑ
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Πώς βλέΠουν  
οι Πολιτές  

τις έυθυνές τους  
αΠέναντι ςτην 

ανακυκλώςη

Έ
να κοινό πε-
ριβαλλοντικά 
ώριμων και συ-
νειδητοποιη-
μένων πολιτών 

αποκαλύπτει έρευνα του Εργα-
στηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορί-
ου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
ELTRUN του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, στην οποία 
και συμμετείχαν 1.125 άτομα. Η 
έρευνα έγινε το χρονικό διάστημα 
25 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρου-
αρίου, ενώ σε αυτήν το 76% των 
ερωτηθέντων έδωσε απαντήσεις 
από τις οποίες προκύπτει μια ώρι-
μη περιβαλλοντική συμπεριφορά 
όσον αφορά τις καταναλωτικές 
του συνήθειες. Ακόμη ένα 62% 
των ερωτηθέντων απάντησε ότι 
δεν θα αγόραζε σήμερα προϊόντα 
με υπερβολικές ή επιβαρυντικές 
για το περιβάλλον συσκευασίες.
Πάντως, έχει διαπιστωθεί ότι 
για πολλά χρόνια, τα προϊόντα 
ακολουθούσαν το παραδοσιακό 
γραμμικό μοντέλο της «Παραγω-
γής - Χρήσης - Απόρριψης», δη-
μιουργώντας υπερκατανάλωση 
φυσικών πόρων ως επίσης και 
σημαντική δημιουργία αποβλή-
των. Με την πάροδο των χρόνων 
και τη συνειδητοποίηση του πε-
περασμένου των πόρων, λέξεις 
όπως Επαναχρησιμοποίηση, Ανα-
κύκλωση και Μείωση αποβλήτων 
ήρθαν στο προσκήνιο και πλέον 
αποτελούν μια κατευθυντήριο 
δύναμη. Στο πλαίσιο αυτής της 
αλλαγής κατεύθυνσης έρχεται η 
κυκλική οικονομία, όπου ακόμα 
και κατά τον σχεδιασμό των προ-
ϊόντων έχουμε πρόληψη για τις 
διαδικασίες ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης μετά τη 

Του Δρος ςΤαύρού Λούνή, 
Ερευνητή του Εργαστηρίου 
Eltrun του ΟΠΑ

Καταναλωτική 
συμπεριφορά 
και περιβάλλον

χρήση τους, επιτρέποντας επέ-
κταση της ζωής των προϊόντων 
ως επίσης και των αρχικών πό-
ρων που χρησιμοποιήθηκαν για 
να παραχθούν. Αυτή η μετάβα-
ση στην κυκλική οικονομία και 
αναζήτηση λύσεων και βέλτιστων 
πρακτικών αποτέλεσε και τον βα-
σικό στόχο της ομάδας εργασίας 
Recycling / Circular Economy του 
ECR Hellas (www.ecr.gr). 
Οι βασικές περιοχές εστίασης 
ήταν η «Καινοτομία Συσκευασί-
ας» και η «Διαδικασία Επιστρο-
φής και Ανακύκλωσης» και στο 
πλαίσιο των εργασιών υλοποι-
ήθηκε έρευνα καταναλωτών με 
θέμα την καταγραφή της ευαι-
σθητοποίησης και της πρόθεσης 
υιοθέτησης ενός νέου συστήμα-
τος συλλογής πλαστικών μπουκα-
λιών και συσκευασιών αλουμινί-
ου προς ανακύκλωση με ένα νέο 
εγγυοδοτικό σύστημα στα πρό-
τυπα ανάλογων συστημάτων σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ακο-
λουθώντας τον Νόμο 4736/2020.
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, 
γνωστό και ως DRS (Deposit – 
Return System), οι καταναλωτές 
κατά την αγορά, από τα κατα-
στήματα super markets και άλ-
λα σημεία πώλησης, μικρών και 
μεγάλων πλαστικών μπουκαλιών 

Πώς από το μοντέλο 
«Παραγωγή - Χρήση - Απόρριψη»  
πάμε στην επαναχρησιμοποίηση 
και στην κυκλική οικονομία

(π.χ. νερού, αναψυκτικού), όπως 
επίσης και συσκευασιών αλου-
μινίου (π.χ. αναψυκτικών, μπί-
ρας), θα επιβαρύνονται με ένα 
χρηματικό ποσό, το οποίο όμως 
θα τους επιστρέφεται στο σύνολό 
του από τα καταστήματα ή τα ση-
μεία συλλογής, με την επιστροφή 
των άδειων πλαστικών μπουκα-
λιών / συσκευασιών από αλουμί-
νιο. Τις υπόλοιπες συσκευασίες, 
οι καταναλωτές θα τις ανακυκλώ-
νουν με τον τρόπο που ακολου-
θούσαν.
Τα κυριότερα ευρήματά της είναι 
τα παρακάτω:
l Το 93% των ερωτηθέντων γνω-
ρίζει ότι οι συσκευασίες μπορούν 
να ανακυκλωθούν σε νέο υλικό 
συσκευασίας.
l Τα βασικά υλικά που διαχωρί-
ζουν κατά την ανακύκλωση είναι 
το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί 
και το αλουμίνιο. 
l Μία με τρεις φορές την εβδο-
μάδα είναι η συχνότητα ανακύ-
κλωσης χρησιμοποιώντας τα τρέ-
χοντα συστήματα ανακύκλωσης.
l Το 79% των ερωτηθέντων δή-
λωσε ότι βλέπει θετικά το νέο 
εγγυοδοτικό σύστημα συλλογής 
συσκευασιών από πλαστικό και 
αλουμίνιο (DRS), και το 77% δεί-
χνει μία θετική πρόθεση να συμ-
μετέχει στο νέο DRS σύστημα
l Το 79% θα διαχώριζε ξεχωρι-
στά τα πλαστικά μπουκάλια και 
τις συσκευασίες αλουμινίου σε 
σχέση με τα άλλα ανακυκλώσιμα 
ώστε να μπορέσει να συμμετέχει 
στο νέο σύστημα ανακύκλωσης.
l Στην περίπτωση που η κατανά-
λωση ενός προϊόντος με περιέκτη 
από πλαστικό ή αλουμίνιο γίνει 
στον δρόμο (on the go), το 64% 
των ερωτηθέντων θα το ανακύ-
κλωνε άμεσα σε κοντινό κάδο 
ανακύκλωσης χάνοντας στην ου-
σία την επιστροφή του ποσού της 
εγγύησης που πλήρωσε κατά την 
αγορά του.11,40%24,70%

Καταναλωση προϊοντων  
εΚτοσ σπιτιού (εν Κινησει)

Επιστροφή προϊό-
ντος στο σπίτι για 
μελλοντική απόδοση 
σε σημείο συλλογής

Επιστροφή 
σε σημείο 
συλλογής  
για λήψη 

ποσού της 
εγγύησης

63,90%
Αμεση 

ανακύκλωση  
σε κοντινό κάδο 

ανακύκλωσης

79%
Θετικά

σύναισθηματα 
ωσ προσ το νεο 
εγγύοδοτιΚο σύστημα

7%

14%

Αρνητικά

Ουδέτερα

τρεχούσεσ πραΚτιΚεσ αναΚύΚλωσησ  
αναφοριΚα με ύλιΚο:  

Υλικά που διαχωρίζουν οι καταναλωτές 
προς Ανακύκλωση

τρεχούσεσ πραΚτιΚεσ αναΚύΚλωσησ 
αναφοριΚα με ύλιΚο:  

Αποψη ευκολίας ανακύκλωσης 
προϊόντων βάσει υλικού

88%
Πλαστικό

77%
Χαρτί

67%
Γυαλί

59%
Αλουμίνιο

56%
Πλαστικό

33%
Χαρτί

6%
Γυαλί

5%
Αλουμίνιο

%

προθεση σύμμετοχησ  
στο νεο εγγύοδοτιΚο σύστημα

8%

15%

Αρνητική

Ουδέτερη 77%
Θετική



Βιώσιμη μόδα: Πώς και τι 
αγοράζουμε για να φορέσουμε;
Τι κάνει η Μusa, 
μια από τις startups 
επιχειρήσεις 
αποφοίτων του ΟΠΑ  
που ξεκινούν την 
πορεία τους στην 
αγορά εργασίας  
της χώρας

Της Λιζέτας ςΠανού
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«Η MUSA ξεκίνησε με ιδία κεφά-
λαια και για να είμαι πιο ακριβής, 
με αρχικό κεφάλαιο από τις οι-
κονομίες μου το οποίο ανέρχεται 
στα 500 ευρώ! Η μόνη κινητήριος 
δύναμη για να τα καταφέρεις εί-
ναι να αγαπάς αυτό που κάνεις 
και κυρίως να πιστεύεις σε αυτό 
και στον εαυτό σου».

Ποια είναι τα μελλοντικά 
σας σχέδια;

«Ανήκω στην κατηγορία των αν-
θρώπων που λένε “go with the 
flow”. Υπάρχει το “σήμερα” όπου 
προσπαθώ να εξελίσσομαι η ίδια 

και μαζί μου και η MUSA. Απο-
λαμβάνω τη διαδικασία τού να 
χτίζω κάτι σιγά-σιγά στον χρόνο 
του και σταθερά κοιτώντας πά-
ντα ψηλά». 

Πόσο μπορούν να 
βοηθήσουν σήμερα οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις 
στη στήριξη της ελληνικής 
αγοράς εργασίας και κατ’ 
επέκταση στην ανάπτυξη 
της χώρας; Εάν η εταιρεία 
σας γιγαντωνόταν θα 
μένατε στην Ελλάδα;

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πώς 
εξελίσσεται το τοπίο της αγοράς 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 
στην Ελλάδα, θεωρώ ότι οι νεο-
φυείς επιχειρήσεις έχουν αρχίσει 
να έχουν διττό ρόλο. Από τη μία, 
καλύπτουν το κενό που υπάρχει 
για μία πιο σύγχρονη προσέγγι-
ση όσον αφορά το περιβάλλον 
και τη φιλοσοφία της εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα δίνοντας την 
ευκαιρία για μεγαλύτερη ελευθε-
ρία, δημιουργικότητα και εξέλιξη, 
εδραιώνοντας ένα διαφορετικό 
μοντέλο εργασίας από αυτά που 
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Από την 
άλλη, πρόκειται για εταιρείες που 
έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό 

Ο
ι σπουδές της στο 
Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθη-
νών και στο Τμή-
μα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας τη βοήθησαν να ξε-
κινήσει το δικό της «ταξίδι» στον 
χώρο της μόδας, με μια δική της 
επιχείρηση. Η οποία ξεκίνησε με 
ένα μικρό κεφάλαιο, αλλά σταθε-
ρή και έμπειρη καθοδήγηση. «Το 
πρόγραμμα σπουδών είναι δομη-
μένο με τέτοιον τρόπο που σου 
δίνει άμεσα πρακτικά “εργαλεία” 
όχι μόνο για να βγεις στην αγορά 
εργασίας με τα καλύτερα εφόδια, 
αλλά και να αναπτύξεις έναν τρό-
πο σκέψης πολυδιάστατο» λέει η 
Νάσια Φιλιππίδη μιλώντας στην 
«ΟΠΑ News» για τις σπουδές της, 
το ξεκίνημα στα πρώτα επαγγελ-
ματικά της βήματα αλλά και τα 
σχέδιά της. Και ιδού τι δηλώνει:

Πώς προέκυψε η ιδέα για 
το project σας; Με απλά 
λόγια, τι είναι αυτό που 
κάνει η εταιρεία σας;

«Έχοντας δουλέψει στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό στον χώρο 
του μάρκετινγκ, το 2018 αποφά-
σισα ότι ο εταιρικός κλάδος δεν 
μου ταιριάζει και έτσι τόλμησα το 
πρώτο μου επιχειρηματικό εγχεί-
ρημα που ήταν στον κλάδο του 
τουρισμού. Έχοντας αγάπη για τη 
μόδα από μικρή ηλικία καθώς η 
μητέρα μου διατηρούσε κατάστη-
μα με γυναικεία ρούχα όπου και 
πέρασα την παιδική μου ηλικία, 
τον Απρίλιο του 2020 ήρθαν οι 
συγκυρίες με τέτοιον τρόπο που 
πήρα την απόφαση να κάνω το 
χόμπι μου επάγγελμα.
Όταν έκανα το μεταπτυχιακό 
μου στον τομέα του Luxury Brand 
Management ασχολήθηκα αρκε-
τά με το θέμα της βιωσιμότητας 
στη μόδα. Εμπνευσμένη από αυτό 
και με οδηγό το μεράκι μου για 
τα ρούχα, τον Απρίλιο του 2020 
δημιούργησα τη MUSA με στόχο 
να εφαρμόσω τις αρχές της βι-
ώσιμης και ηθικής μόδας, αλλά 
και να δώσω μία διαφορετική 
οπτική σχετικά με το πώς και τι 
αγοράζουμε, καθώς και τι επιλέ-
γουμε να “αγγίζει” το σώμα μας. 
Εκεί ήρθε και το επόμενο εγχεί-
ρημα, το FAS.MA aka Fashion 
Manifesto, το οποίο είναι το πρώ-
το online περιοδικό βιώσιμης και 
ηθικής μόδας στην Ελλάδα».

Ξεκινήσατε το project σας 
με δικά σας κεφάλαια ή 
λάβατε κάποια εξωτερική 
χρηματοδότηση; 

την καινοτομία, κάτι που συμβάλ-
λει ενεργά στην ανάπτυξη, στο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 
στην εξέλιξη μιας  χώρας.
Στο σενάριο που η MUSA εξε-
λισσόταν ταχύτατα θα παρέμενε 
στην Ελλάδα, με στόχο να συμ-
βάλει σε αυτά που αναφέραμε 
παραπάνω, δίνοντας μία άλλη 
πνοή στον τομέα της μόδας στη 
χώρα μας».

Είσαστε απόφοιτος του 
Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του ΟΠΑ. 
Πόσο σας βοήθησαν 
οι σπουδές σας για να 
αναπτύξετε επιχειρηματική 
δράση;

«Οι σπουδές μου στο Τμήμα 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
του ΟΠΑ είναι κάτι που αναφέ-
ρω πάντα όταν με ρωτούν πώς 
ξεκίνησα την επιχειρηματικότητα. 
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δο-
μημένο με τέτοιον τρόπο που σου 
δίνει άμεσα πρακτικά “εργαλεία” 
όχι μόνο για να βγεις στην αγορά 
εργασίας με τα καλύτερα εφόδια, 
αλλά και να αναπτύξεις έναν τρό-
πο σκέψης πολυδιάστατο, που 
σου ανοίγει πολλούς διαφορετι-
κούς δρόμους ώστε να έχεις τη 
δυνατότητα να επιλέξεις ποιον θα 
ακολουθήσεις. Προσωπικά, έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο για τη μέχρι 
τώρα επαγγελματική μου πορεία 
καθώς μου έδωσε πολλά ερεθί-
σματα για να “ξεκλειδώσω” τις 
δυνατότητές μου και να μπορέσω 
να κάνω αυτά που έχω κάνει». 



Tης Mary Kalantzis, 
Καθηγήτριας στο University of 

Illinois, Urbana-Champaign

Μία νέα γενιά τεχνολογιών υπό τον 
τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης», 
βασισμένη στα «μεγάλα δεδομένα» 
και στην «τεχνητή νοημοσύνη», 
υπόσχεται να διευκολύνει την 
αξιολόγηση τόσο για τους διδάσκοντες 
όσο και για τους μαθητές

Η ψηφιακή εκπαίδευση 
μετά την πανδημία

μηχανικοί ανέστησαν/επανέφε-
ραν σε διαδικτυακή μορφή τα 
επικοινωνιακά μοντέλα και τον 
γνωσιολογικό σχεδιασμό/αρχιτε-
κτονική που είχαν βιώσει στο σχο-
λείο. Δυστυχώς, οι μηχανικοί δεν 
συμβουλεύθηκαν τους δασκά-
λους, οι οποίοι για περισσότερο 
από έναν αιώνα είχαν αμφισβη-
τήσει την αναποτελεσματικότητα 
και την ακαταλληλότητα της πα-
ραδοσιακής, διδακτικής εκπαί-
δευσης που θεωρούσε ότι ο κύ-
ριος ρόλος του διδάσκοντος ήταν 
να παραδώσει την ύλη, καθώς και 
το εγχειρίδιο που συσσώρευε δε-
δομένα και έννοιες σε μία εύπε-
πτη περίληψη και την εξέταση στο 
τέλος, βασισμένη αποκλειστικά 
στην αποστήθιση. Το παιδαγωγι-
κό μοντέλο για την πρώτη γενιά 
των ψηφιακών περιβαλλόντων 
βασιζόταν στη μετάδοση γνώσης 
προς τους υπάκουους μαθητές-
καταναλωτές. Μια νέα γενιά πε-
ριβάλλοντος ψηφιακής μάθησης 
προσφέρει τη δυνατότητα να με-
ταμορφώσει τις παραδοσιακές 
παιδαγωγικές μεθόδους διδα-
σκαλίας. Παραδείγματος χάριν: 
σε ένα περιβάλλον μάθησης επι-
κεντρωμένο γύρω από ροές δρα-
στηριότητας  που προσομοιάζουν 
τα social media, ο καθένας μπορεί 
να απαντήσει στην ερώτηση του 
δασκάλου και όχι μόνο ο πρώ-
τος που θα σηκώσει το χέρι του 
μαντεύοντας την αναμενόμενη 
απάντηση του δασκάλου.
Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον 
που απαιτεί από τους μαθητές 

να συνεισφέρουν με τρόπο πα-
ρόμοιο με τα blogs και το wiki, 
οι μαθητές μπορούν να κάνουν 
έρευνα πάνω σε ποικίλα θέμα-
τα και να συνεισφέρουν με ευ-
ρήματα, και έτσι να γίνουν συν-
δημιουργοί της γνώσης, ενεργοί 
μαθητές και συν-σχεδιαστές της 
μαθησιακής οικολογίας.
Σε εργασίες που αξιολογούν οι 
ίδιοι οι μαθητές, έχουν την δυνα-
τότητα να παίρνουν και να δίνουν 
ο ένας στον άλλον ανατροφοδό-
τηση, με τέτοιον τρόπο που η αξι-
ολόγηση καταλήγει να γίνεται μια 
κοινή ευθύνη. H ανατροφοδότη-
ση συνεισφέρει εποικοδομητικά 
στη μάθηση (διαμορφωτική αξι-
ολόγηση) περισσότερο από την 
εκ των υστέρων αξιολόγηση του 
τι έχει γίνει κατανοητό στο τέλος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(αθροιστική αξιολόγηση).
Μία νέα γενιά τεχνολογιών υπό 
τον τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων 
Μάθησης», βασισμένη στα «με-
γάλα δεδομένα» και στην «τε-
χνητή νοημοσύνη», υπόσχεται 
να διευκολύνει την αξιολόγηση 
τόσο για τους διδάσκοντες όσο 
και για τους μαθητές. Η Ανάλυση 
Δεδομένων Μάθησης μπορεί να 
ιχνηλατήσει όλες τις ψηφιακά 
διαμεσολαβημένες μαθησιακές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
ενός μαθήματος, ενώ η διαρκής 
ανατροφοδότηση δίνει τέλος 
στην αυστηρή διάκριση μεταξύ 
μάθησης και αξιολόγησης.
Αυτές οι αλλαγές μπορούν να 
εφαρμοστούν τόσο στη διά ζώ-

σης όσο και στην εξ αποστάσεως 
μάθηση που μας επιβλήθηκε από 
την πανδημία. Θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ουσιαστική ψηφια-
κή βοήθεια για κάθε είδους μά-
θηση, συμπεριλαμβανομένης της 
διά ζώσης μάθησης. Πράγματι, 
τα ψηφιακά μέσα έχουν αλλά-
ξει τις προσδοκίες μας σχετικά 
με το γνωστικό φορτίο και τον 
αναμενόμενο βαθμό εμπλοκής 
των μαθητών. Μετά την εντατική 
ροή περιεχομένου και τις διαδρα-
στικές απαιτήσεις των Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube and 
Tiktok τα παλιά εκπαιδευτικά μέ-
σα που χρησιμοποιούνται στην 
τάξη, ακόμα κι αν γίνουν διαδι-
κτυακά, μοιάζουν πλέον αφόρητα 
αργά. Βασίζονται στην επικοι-
νωνιακή παθητικότητα και σε 
μία αβάσταχτη πλέον έλλειψη 
αυτενέργειας. Η πανδημία μάς 
ώθησε πιο γρήγορα στην ψηφι-
ακή εκπαίδευση από ό,τι θα είχε 
ίσως συμβεί υπό άλλες συνθήκες. 
Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρό-
μο μπροστά μας. Δυστυχώς, τα 
σημερινά συμβατικά συστήμα-
τα διαχείρισης της μάθησης και 
οι εξ αποστάσεως πλατφόρμες 
μάθησης βασίζονται ακόμα σε 
παλιά μοντέλα παιδαγωγικής και 
επικοινωνίας. Εάν μας έχει διδά-
ξει κάτι η πανδημία, είναι ότι η 
εκπαίδευση είναι πια ώριμη για 
την αλλαγή.

*Η μετάφραση και επιμέλεια 
του άρθρου έγινε από την Έλενα 

Κανδεράκη, Στέλεχος του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ.
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Η 
μάθηση με την υπο-
στήριξη ψηφιακών 
μέσων, αν και για 
ορισμένους είναι 
κάτι καινούριο που 

προέκυψε αναγκαστικά λόγω της 
πανδημίας, είναι κάθε άλλο παρά 
καινούρια. Ήδη από τη δεκαετία 
του 1960 πραγματοποιήθηκαν τα 
πρώτα πειράματα στη μάθηση με 
τη συνδρομή υπολογιστών. Τα 
πρώτα συστήματα διαχείρισης 
μάθησης δημιουργήθηκαν τη δε-
καετία του 1990 και δεν έχουν 
αλλάξει πολύ από τότε. 
Η πρώτη γενιά ψηφιακών εργα-
λείων κατά κύριο λόγο αναπα-
ρήγαγε την παραδοσιακή διδα-
σκαλία. Οι μαγνητοσκοπημένες 
διαλέξεις, τα ηλεκτρονικά εγχειρί-
δια, οι εξ αποστάσεως εξετάσεις 
και τα συστήματα διαχείρισης μά-
θησης που έχουν δομηθεί πάνω 
στο πρότυπο της παραδοσιακής 
ύλης  απλώς αναπαράγουν τα πα-
λιά μέσα σε ψηφιακή μορφή. Οι 



Τ
ο ∆ίκτυο Οικονοµι-
κών Βιβλιοθηκών 
οργανώνει για το 
2022 νέο κύκλο δια-
λέξεων µε επίκεντρο 

την Ατζέντα 2030 και τους 17 
στόχους του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βι-
ώσιµη Ανάπτυξη µε τίτλο «Βιώ-
σιµη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι 
του ΟΗΕ».
Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι 
Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) απο-
τελούν το θεµατολόγιο της δι-
εθνούς κοινότητας για την επί-

τευξη µιας βραχυπρόθεσµης, 
µεσοπρόθεσµης και µακροπρό-
θεσµης  ανάπτυξης που θα εγ-
γυάται την κοινωνική ευηµερία 
χωρίς αποκλεισµούς, εξασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα την προστα-
σία του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων, προς όφελος 
όχι µόνο των σηµερινών αλλά 
και των µελλοντικών γενεών. 
Πρόκειται για µία παγκόσµια 
συµφωνία και ένα σχέδιο δρά-
σης του ΟΗΕ που υποστηρίζεται 
από την ΕΕ, πολλούς εθνικούς 
και διεθνείς φορείς καθώς και 

κυβερνήσεις. Αντικείµενο των 
διαλέξεων είναι η εξοικείωση 
των συµµετεχόντων µε τους στό-
χους της Βιώσιµης Ανάπτυξης, 
τους άξονες και τις προκλήσεις 
µε τους οποίους αυτοί συνδέο-
νται, η αποσαφήνιση εννοιών 
σχετικών µε τη βιωσιµότητα, 
καθώς και η διερεύνηση της 
σχέσης της µε την οικονοµία, 
το περιβάλλον και την κοινω-
νία. Επιπλέον, θα αναδειχθούν 
οι δυνατότητες εφαρµογής και 
υλοποίησης των ΣΒΑ από τις βι-
βλιοθήκες της χώρας και θα πα-

ρουσιαστούν σχετικά έργα και 
δράσεις από βιβλιοθήκες και 
οργανισµούς - µέλη του ∆ικτύου.
Οι διαλέξεις απευθύνονται σε 
επαγγελµατίες που εργάζονται 
σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα 
τεκµηρίωσης και άλλους φο-
ρείς, σε φοιτητές καθώς και σε 
κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται 
να ενηµερωθεί και να προσεγ-
γίσει την έννοια της βιώσιµης 
ανάπτυξης και των Στόχων του 
ΟΗΕ.  
Οι οµιλητές, έγκριτοι οικο-
νοµολόγοι, πανεπιστηµιακοί, 

ερευνητές, στελέχη τραπεζών 
και φορέων, συνδυάζουν την 
επιστηµονική κατάρτιση µε την 
πρακτική ανάλυση στο θέµα της 
βιώσιµης ανάπτυξης.
Οι διαλέξεις θα πραγµατοποιη-
θούν διαδικτυακά και η συµµετο-
χή σε αυτές είναι ελεύθερη κατό-
πιν εγγραφής. Για περισσότερες 
πληροφορίες και δήλωση συµµε-
τοχής µπορείτε να ενηµερωθείτε 
από τον ιστοχώρο του ∆Ι.Ο.ΒΙ. 
http://diovi.lib.unipi.gr/και τα 
κοινωνικά δίκτυα Facebook: 
∆ΙΟΒΙ, Twitter:diovi_helin.

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ∆ΕΛΗΟΓΛΟΥ, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ

Νέος κύκλος διαλέξεων 
από το ∆ίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (∆Ι.Ο.ΒΙ.) 

«Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ»
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