
 



 

Γιατί να προστατεύσουµε τις ορεινές περιοχές; 
 

 

Γιατί κάθε χρόνο γίνεται και πιο έντονα φανερό ότι οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του Κόσµου έχουν καθοριστική 
σηµασία για την ανθρώπινη ζωή:  
 
Νερό, τροφή, ενέργεια είναι τα βασικότερα φυσικά διαθέσιµα, µε τα οποία οι ορεινοί όγκοι “τροφοδοτούν” τη ζωή στον 
πλανήτη. Το 80% των παγκόσµιων αποθεµάτων πόσιµου νερού, βρίσκεται στα βουνά. Παράλληλα, οι ορεινοί όγκοι αποτελούν 
σηµαντικές κοιτίδες φυσικού πλούτου, καθώς είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε βιοποικιλότητα, σε δασικά και ορυκτά διαθέσιµα και 
παρέχουν επίσης υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα. Ακόµη, στους απρόσιτους ορεινούς όγκους έχουν αναπτυχθεί 
αυτόχθονες τοπικοί πολιτισµοί, αρµονικά προσαρµοσµένοι στο µοναδικό παρθένο τοπικό φυσικό περιβάλλον, οι τεχνικές και 
πρακτικές επιβίωσης των οποίων αποτελούν πολύτιµο απόθεµα  παραδοσιακής γνώσης και λαϊκής σοφίας για τις επόµενες 
γενιές..   
 
Η καθοριστική σηµασία των βουνών για την ανθρώπινη ζωή είναι 
ταυτόχρονα οικονοµική, πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική και 
πολιτισµική. Εντούτοις, οι ορεινοί όγκοι και οι πληθυσµοί τους 
απειλούνται από µία σειρά κινδύνων, τόσο περιβαλλοντικών όσο και 
κοινωνικών..    
  
  

Η Ελλάδα µαζί µε την Αυστρία αποτελούν τις ορεινότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ορεινές κοινότητες της Ελλάδας καταλαµβάνουν 
το 77.9% της συνολικής της έκτασης, ενώ σύµφωνα µε την απογραφή 
του 20011, το ποσοστό των ορεινών και ηµιορεινών δήµων και 
κοινοτήτων της φτάνει το 61.6% και η έκτασή τους αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 71.3% της χώρας2. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα βουνά καλύπτουν 
το 1/5 της επιφάνειας της γης. Στα βουνά ζει περίπου το 10-12% του 
παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ πάνω από το µισό του πληθυσµού της γης 
εξαρτά, άµεσα ή έµµεσα, την επιβίωσή του, από τα βουνά3. 

Οι κλιµατικές αλλαγές, η αποψίλωση των δασικών εκτάσεων,                  
η ερηµοποίηση, οι φυσικές καταστροφές, η αποµύζηση του ορεινού 
πλούτου, η υποβάθµιση των ορεινών οικοσυστηµάτων και η απώλεια της 
ορεινής βιοποικιλότητας, η πληθυσµιακή ερήµωση των περισσότερων 
ορεινών περιοχών, το γεγονός ότι οι ορεινοί πληθυσµοί συγκαταλέγονται 
στους φτωχότερους κάθε χώρας4, η µονοδιάστατη τουριστική 
υπερεκµετάλλευση άλλων, οι ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές και τεχνικές 
υποδοµές και ο σταδιακός αφανισµός των τοπικών πολιτισµών, είναι 
επιγραµµατικά µόνο, οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν καθηµερινά τις 
ορεινές περιοχές του πλανήτη ή αποτελούν τη µοίρα τους. 

 
 
Παρά την τεράστια σηµασία τους και την κρισιµότητα των προβληµάτων 
τα οποία αντιµετωπίζουν, οι ορεινές περιοχές έρχονται για πρώτη φορά 
στο προσκήνιο των παγκόσµιων συζητήσεων, µόλις το 1992, στη 
∆ιάσκεψη Κορυφής του Ρίο5. Έκτοτε, έχουν γίνει σηµαντικές ενέργειες 
στην κατεύθυνση της προστασίας και της «βιώσιµης» ανάπτυξης των 
ορεινών όγκων, χωρίς όµως θετικά αποτελέσµατα, στο βαθµό που 
πυρήνας  της  φερόµενης ως  «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης  είναι 

                                                 
1 NORDREGIO, “Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU member states, 
acceding and other European countries”, European Commission contract No 2002, 
CE.16.0.AT.136, Final report. 2004. 
2 Ε.Σ.Υ.Ε., “Κατανοµή της εκτάσεως της Ελλάδος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως”, 2005 
3 The Mountain Partnership, www.mountainpartnership.org/  
4 Resolution adopted by the General Assembly, 64/205. Sustainable mountain development, 
11/03/2010 
5 Rio Earth Summit - Agenda 21, κεφ. 13: “∆ιαχείριση Ευαίσθητων Οικοσυστηµάτων. Βιώσιµη 
Ορεινή Ανάπτυξη”  (Managing Fragile Ecosystems. Sustainable Mountain Development). 

 

Παγκόσµια Ηµέρα Βουνών 
 
Η 11η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε από 
το 2003 ως ∆ιεθνής Ηµέρα Βουνού, 
από τα Ηνωµένα Έθνη6. Αποτελεί µια 
ευκαιρία ώστε να ευαισθητοποιηθεί 
ο κόσµος για τη σηµασία των 
ορεινών περιοχών στη ζωή µας, να 
εντοπίσει τις ευκαιρίες και τους 
περιορισµούς στην ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών και να αφυπνίσει 
συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές για τις ορεινές 
περιοχές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα,           
η καινοτοµία και οι ευέλικτες µορφές εργασίας, µε 
άλλα λόγια, στόχοι – δράσεις, που αντικειµενικά 
και ιδιαίτερα για τις πολυδιάστατα ευάλωτες 
ορεινές περιοχές, δεν µπορούν, σε συνθήκες 
ασυδοσίας των αγορών, να στηρίξουν την 
ολοκληρωµένη (την ταυτόχρονα οικονοµική, 
κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνολογική) 
τους ανάπτυξη, η οποία θα είναι άξια να βιωθεί 
από τους κατοίκους τους. Οι ίδιοι οι κάτοικοι των 
ορεινών περιοχών, που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος του φυσικού και πολιτισµικού τους 
περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελέσουν την 
κινητήρια δύναµη αυτής της ολοκληρωµένης 
ανάπτυξης, και όχι οι δυνάµει «επενδυτές» οι 
οποίοι συµπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες, κυρίαρχοι  
ή εκµεταλλευτές τους7. 

                                                 
6 Food and Agriculture Organization (FAO) of the United 
Nations: International Mountain Day 
7 Ρόκος, ∆. Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. 
Θεωρία και Πράξη, Πρακτικά 3ου ∆ιεπιστηµονικού 
∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές 
Περιοχές. Θεωρία και Πράξη", Μέτσοβο, 7-10 Ιουνίου 2001, 
σελ. 79-140 



 

 

 
 
Κύριο πεδίο έρευνας του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και 
ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, από την ίδρυση του το 1993 έως σήµερα, 
αποτελεί η διεπιστηµονική προσέγγιση, έρευνα, µελέτη και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ζητηµάτων 
των ορεινών περιοχών.   
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το ΜΕ.Κ.∆.Ε. ανέπτυξε και αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων µε σταθερή τη συνεργασία 
του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.ΜΠ., οι βασικότερες 
από τις οποίες είναι:  

• Η ανάληψη και εκπόνηση ερευνών και µελετών διεπιστηµονικού χαρακτήρα στα πεδία ολοκληρωµένης ανάπτυξης και 

προστασίας του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, είτε αποκλειστικά από το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 

Ε.Μ.Π. ή σε συνεργασία µε ερευνητικά εργαστήρια του Ε.Μ.Π. και/ή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ή άλλων ελληνικών ή 

αλλοδαπών εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή εν γένει επιστηµονικών φορέων.  

• Η ίδρυση της σχετικής µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του βιβλιοθήκης. 

 

 

 

 

 

 

 

• Η διεξαγωγή ανά τριετία (από το 1995) ∆ιεπιστηµονικών ∆ιαπανεπιστηµιακών Συνεδρίων για θέµατα Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, τα οποία πραγµατοποιούνται στο Μέτσοβο.  

• Η έκδοση των πρακτικών Συνεδρίων και Ηµερίδων. 

• Η συνεργασία µε επιστηµονικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και πολιτισµικούς φορείς και δίκτυα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

• Η δηµοσίευση εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Η λειτουργία από το 2008 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.) της 2ης Κατεύθυνσης 

Σπουδών του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον 

και Ανάπτυξη» µε αντικείµενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». 

 

Ταυτόχρονα, το Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.,  σε συνεργασία µε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε στόχο την 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δυνατότητες, τα προβλήµατα και τους κινδύνους των ορεινών περιοχών της χώρας µας 

διεξάγει αυτό τον καιρό, µετά την επιτυχία του 1ου σχετικού διαγωνισµού, τον 2ο διαγωνισµό ταινιών τεκµηρίωσης για τo 

περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αφιερωµένο στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, 

ενώ στο πλαίσιο ενίσχυσης σχετικών µελετών / ερευνών που σχετίζονται µε τις ορεινές περιοχές προκηρύσσει τακτικά βραβεία 

σε σπουδαστές / ερευνητές για τις καλύτερες διπλωµατικές ή ερευνητικές εργασίες σε σχετικά πεδία. 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.  

Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 

2η Κατεύθυνση Σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» 

Facebook: 2ος ∆ιαγωνισµός Ντοκιµαντέρ για τις Ορεινές Περιοχές 

 

 

Επικοινωνία µε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 44200 Μέτσοβο 
Τηλ. 26560 29040, 29047, Fax. 26560 29046 
 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα 
Τηλ. 210 7722593, 210 7723944-5, 210 7723482  Fax. 210 7723945 
 
mirc@central.ntua.gr 
http://www.ntua.gr/MIRC/  

 
                                       Φωτογραφίες: Ν.∆ολόγλου, Μ.Κοφινάς / ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π  


