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Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; 
Νησιωτικά οικοσυστήµατα
� Τα νησιά αποτελούν µοναδικά ξεχωριστά οικοσυστήµατα, που

ποικίλουν από δάση και γεωργική γη ως υγρότοπους και
άλλα, που συχνά φιλοξενούν πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας
που δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στη Γη.

� Αποτελούν πηγές βιοπορισµού, οικονοµίας, ευηµερίας και
πολιτιστικής ταυτότητας για πάνω από 600 εκατοµµύρια
νησιώτες (1/10 του παγκόσµιου πληθυσµού).

� Αναφέρονται ως «µια ειδική περίπτωση τόσο για το
περιβάλλον όσο και για την ανάπτυξη» (Agenda 21- κεφάλαιο
17-S.G.-1992), από την Παγκόσµια Σύνοδο για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη-2002.

� Ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας για τη νησιωτική
βιοποικιλότητα υιοθετήθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη το 2006.



Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτική

Βιοποικιλότητα

Τον τελευταίο αιώνα, η νησιωτική
βιοποικιλότητα έχει υποστεί έντονη πίεση

από µετακινήσεις ξένων ειδών και την

υπερεκµετάλλευση, και όλο και
περισσότερο από την κλιµατική αλλαγή και

τη µόλυνση.



Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Πιέσεις που
ασκούνται στη νησιωτική βιοποικιλότητα

� Αυτές οι πιέσεις είναι επίσης έντονα αισθητές σε επίπεδο
νησιωτικών οικονοµιών, οι οποίες είναι πολύ ευάλωτες, 
αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του τη σχετική έλλειψη
διαθέσιµων εναλλακτικών και παράγοντες όπως

� Μικροί πληθυσµοί και οικονοµίες

� Μικρές θεσµικές δυνατότητες (ιδιωτικός και δηµόσιος
τοµέας)
� Απόσταση από αγορές/ υψηλά µεταφορικά κόστη
� Ευθραυστότητα οικοσυστηµάτων-ευαισθησία στις
φυσικές καταστροφές

� Περιορισµένη διαφοροποίηση στην παραγωγή και σε
ειδικευµένες γνώσεις



Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Πιέσεις που
ασκούνται στη νησιωτική βιοποικιλότητα

� Η παραδοσιακή διαχείριση πόρων και πρακτικών
σχετικών µε τη βιώσιµη χρήση των νησιωτικών
οικοσυστηµάτων είναι σε κίνδυνο κατάρρευσης, ως
αποτέλεσµα των σύγχρονων οικονοµικών και
κοινωνικών πιέσεων και απαιτεί δράσεις για την
αναζωογόνηση και προστασία (Agenda 21). 
� Ταυτόχρονα, αρκετά νησιά έχουν πλούσιο ιστορικό
παρελθόν, που είναι αυτή τη στιγµή εµφανές χάρη στην
ύπαρξη µνηµείων, οικισµών και τοπίων



Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτικό
Κεφάλαιο-προκλήσεις

� Αυτό το µοναδικό φυσικό και πολιτιστικό
κεφάλαιο έχει µέχρι στιγµής χρησιµοποιηθεί
κυρίως για την ανάπτυξη του τουρισµού-και στην
περίπτωση των µεσογειακών νησιών, του
µαζικού τουρισµού.
� Η πρόκληση για το νησιωτικό χώρο είναι να
εκµεταλλευτεί κανείς το διαρκώς µεταβαλλόµενο
παγκόσµιο περιβάλλον, και να αξιοποιήσει τα
χαρακτηριστικά νησιωτικότητας περισσότερο
σαν πλεονεκτήµατα παρά σαν µειονεκτήµατα.



Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Νησιωτικό
Κεφάλαιο-προκλήσεις

Από τις ευρύτατες αλλαγές που επηρεάζουν το σύγχρονο
διεθνές περιβάλλον και τις νέες προοπτικές για το
νησιωτικό χώρο, τονίζουµε ιδιαίτερα:
� Την αλλαγή µε κατεύθυνση προς την ποιότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυξανόµενης ζήτησης για
διατήρηση του περιβάλλοντος, την προτίµηση για
«υγιεινή» µη-µαζική παραγωγή και προϊόντα υψηλής
ποιότητας, και µια προτίµηση για µικρότερες κλίµακες και
καλύτερη ποιότητα ζωής.
� Τέτοιες συνθήκες είναι χαρακτηριστικές σε µικρές
νησιωτικές κοινωνίες δίνοντάς τους συγκριτικό
πλεονέκτηµα, και οδηγώντας πιθανά στην ανάπτυξη
νέων µορφών επιλεκτικού τουρισµού.



Γιατί ένα Σχέδιο για τα Νησιά; Η πρόκληση της
βιωσιµότητας

� Μία εξίσου ισχυρή πρόκληση για τον 21ο αιώνα είναι η
εφαρµογή στα νησιά, της ιδέας της βιωσιµότητας, της
διαρκώς εξελισσόµενης δηλαδή διαδικασίας που
επιτρέπει ταυτόχρονα τη διατήρηση τόσο της ταυτότητας
των νησιών (ποικιλότητα) και των χαρακτηριστικών τους
(µικρή κλίµακα) και σε βάθος χρόνου.
� Μία τέτοια κατάσταση µπορεί να κάνει τα νησιά
περισσότερο ελκυστικά σαν τόπους να ζει κανείς, και
έτσι να ενθαρρύνει τη µονιµότητας του πληθυσµού.



Στόχος του προτεινόµενου

Επιχειρησιακού Σχεδίου

� O συνολικός στόχος του προτεινόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η
ανάπτυξη τοπικών εργαλείων για την βιώσιµη ανάπτυξη και αποκατάσταση
εγκαταλελειµµένων/ ερηµοποιηµένων γαιών ή περιοχών που
αντιµετωπίζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους.

� Πιλοτικές δράσεις αποτελούν το βασικό πυρήνα του Σχεδίου. 

Επί µέρους στόχοι του προτεινόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου:
� Προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου

� ∆ιατήρηση και αισθητικές επεµβάσεις σε εγκαταλελειµµένες/ερηµοποιηµένες
περιοχές γης

� Πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης και τεχνολογικής/επιστηµονικής
τεχνογνωσίας, για καλλιέργειες σε ερηµοποιηµένη γη

� ∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας στα τοπικά προϊόντα

� Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς



Πιλοτικές δράσεις του προτεινόµενου

Επιχειρησιακού Σχεδίου

� Συνδυασµένη υλοποίηση πειραµατικών δράσεων µικρής
κλίµακας

� Περιοχές προτεραιότητας για πιλοτικούς πειραµατισµούς
θα είναι εγκαταλελειµένες/ ερηµοποιηµένες γαίες στα
περίχωρα παραδοσιακών οικισµών, αρχαιολογικών
χώρων, αγροτικών µνηµείων, περιπατητικών
µονοπατιών καθώς και περιοχές που αντιµετωπίζουν
περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως διάβρωση του
εδάφους, πληµµύρες, αποσύνθεση του τοπίου. 
� Οι πιλοτικές δράσεις θα υλοποιηθούν από τις Οµάδα
Συνεργασίας από τοπικές αρχές- φορείς και µε τη
συνεργασία νέων/ανέργων µεµονωµένα ή σε οµάδες
παραγωγών ή µέσα από κοινωνικές επιχιερήσεις.



Πιλοτικές δράσεις

Οι πιλοτικές δράσεις αναλύονται ως εξής: 
� ∆ραστηριότητες προετοιµασίας. Έρευνες, εργαστήρια και σεµινάρια

θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να εντοπιστούν οι πιλοτικές
δράσεις που θα βασιστούν επίσης στη µεταφορά εµπειρίας από µια
περιοχή στην άλλη. Κάποιες από αυτές τις δράσεις, καινούριες για
την όλη συνεργασία, θα υλοποιηθούν µε τη στενή συνεργασία όλων
των εταίρων.

� Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων-καινοτόµων καλλιεργειών (σε
εκτάσεις που θα παραχωρηθούν από δήµους σε «καινούργιους» -
κατά προτίµηση νέους- αγρότες). Αυτές οι καλλιέργειες θα
µπορούσαν να συµπεριλάβουν τοπικές ποικιλίες φυτών, όπως
βιολογικές ζωοτροφές, βότανα, αγκινάρα και επίσης παραδοσιακές
καλλιέργειες όπως η µεταξοσκωληκοτροφία



Πιλοτικές δράσεις

� Ίδρυση βιοτεχνιών και µονάδων
συσκευασίας (για καινοτόµα γεωργικά
προϊόντα): 1-2 ανά νησί

� Πραγµατοποίηση πιλοτικών δράσεων µε
σκοπό τη διατήρηση του τοπίου µέσω
δηµιουργίας βοτανικών κήπων και
ανοιχτών αγροκτηµάτων, και για τη
διατήρηση των ανθρωπογενών στοιχείων
του τοπίου



Τοπικά προϊόντα Κυκλάδων -Ένας ενδεικτικός
κατάλογος

� Αµπέλι – κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά
Α. Ποικιλίες αµπελιών: αθήρι, αιδάνι, ασύρτικο, µανηλάρι ή µανδηλαριά, 
µαυροποταµίσια, µονεµβάσια ή µαλβαζία
Β. Κρασιά: Μπρούσκο Σαντορίνης, Πάρος, Βινσάντο, Νυχτέρι, 
Γ. Οινοπνευµατώδη: ρακή, κίτρο Νάξου ρακόµελο, λικέρ).

� Αυτοφυή χόρτα και αρωµατικά φυτά :
Άγρια αγγουράκια Τήνου, άγρια αγκινάρα Τήνου, αληφόνια Κύθνου, βανίλιες
Σίφνου, βοιδόγλωσσο Άνδρου, γαλατσίδα, ζόχος, θυµάρι, κάπαρη, 
καυκαλίθρα, κρίταµα, λάπαθα, ρίγανη, σπαράγγια άγρια, χαµοµήλι, αµανίτες, 
λαρδαµανίτας, πορίχια, προβάτσες ή προβάσια, ραπανίδες, τσιµπητά, 
φασκόµηλο, χοιροµουρίδα Άνδρου

� Προϊόντα φυτικής παραγωγής

Αµπελοβλάσταρα, ελαιόλαδο, ελιές
λευκή µελιτζάνα, τοµατάκι Σαντορίνης,
πατάτες Νάξου, κρεµµύδι Νάξου, σκόρδο Κυκλάδων, 
µήλα Αµοργού, σύκα ξερά,
φάβα, φασόλια

� Μέλι



Ο ρόλος επιστηµονικών ινστιτούτων/ 
συµβούλων

Επιστηµονικά ινστιτούτα/ σύµβουλοι θα παρέχουν οδηγίες και
συµβουλευτική πάνω στα θέµατα

� Συντήρηση περιοχών-στόχων µε την κατάλληλη διαχείριση φυσικών
πόρων και δραστηριότητες προστασίας του τοπίου

� Επιλογή ειδών φυτών και ποικιλιών, µε βάση τις τοπικές συνθήκες
(έδαφος, κλίµα κτλ), κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων και την
παράδοση.

� Σχεδιασµός αειφόρων παραγωγικών συστηµάτων χαµηλών

εισροών

� Φυτοπροστασία του πολλαπλασιαστικού υλικού προκειµένου να

εµπλουτιστούν οι παραδοσιακές ποικιλίες των περιοχών, τώρα
εγκαταλελειµµένων



Ο ρόλος των επιστηµονικών

ινστιτούτων/ συµβούλων

� Σχεδιασµός συστηµάτων αποκατάστασης του εδάφους που θα

βελτιώνουν τη γονιµότητα και θα αποτρέπουν τη διάβρωση

� Σχεδιασµός βοτανικών κήπων που χρησιµοποιούν τοπικά είδη

φυτών και ενισχύουν την τοπική βιοποικιλότητα

� Συµβουλευτική για τη διαχείριση ανεπιθύµητων ειδών φυτών σε

αρχαιολογικούς χώρους

� Έλεγχος ποιότητας των τοπικών προϊόντων

� Ανάπτυξη τεχνικών που βοηθούν στην αναζωογόνηση

εγκαταλελειµµένων ορυχείων, και ηµι-ερηµοποιηµένων περιοχών
(π.χ. mycorrhizae, που ζει συµβιωτικά µε ρίζες φυτών στη γη). 

� Προστασία φυτών υπό εξαφάνιση και επιτόπου τεχνική βοήθεια



∆ραστηριότητες Ανταλλαγής Εµπειριών

Το Σχέδιο θα περιέχει τις παρακάτω δραστηριότητες Ανταλλαγής
Εµπειριών

� Οµαδικά σεµινάρια/εργαστήρια: 1 γενικό, 5 θεµατικά
� Θεµατικές συνδιασκέψεις: περιβάλλον, τοπίο, καλλιέργειες, 

εργαλεία ελέγχου πολιτικών

� Επισκέψεις στις περιοχές µελέτης: 3 πριν τις πιλοτικές
δράσεις, 3 κατά τη διάρκεια

� Ανταλλαγές προσωπικού: µία ανά νησί

� Οµαδικές διατοπικές εκπαιδευτικές συναντήσεις: 
Πριν τα πιλοτικά σχέδια: σε κάθε νησί (x5 µέρες) και
Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών σχεδίων: σε κάθε νησί (x5 µέρες)



∆ραστηριότητες Ανταλλαγής Εµπειριών

� Παραγωγή συγκριτικών συλλογικών αναφορών-
ερευνών καλών πρακτικών:
� Παραγωγή οδηγών περιπτώσεων µελέτης/ καλών
πρακτικών και εργαλείων::  θεµατικοί /συλλογικά
γεγονότα

� Τοπικές πολιτικές και εργαλεία -θεµατικές
� Οργάνωση φεστιβάλ/πανηγυριών/ εκθέσεων που
αφορούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: 1 ανά χρόνο
για κάθε περιοχή

� Ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου αγροτικών και
τοπικών φορέων



∆ραστηριότητες ανταλλαγών- βασικές
θεµατικές

Οι δραστηριότητες ανταλλαγών θα οργανωθούν γύρω από τις βασικές
θεµατικές:

α. Περιβάλλον- Μέθοδοι παραγωγής φιλικές στο περιβάλλον-
Προστασία του περιβάλλοντος

β. Τοπίο- Τοπική ιστορία και µηχανισµοί- Καλές πρακτικές που
αφορούν τη διατήρηση

γ. Καλλιέργειες
� Επιλογή καινοτόµων και αποδοτικών καλλιεργειών για κάθε περιοχή

� Έρευνα γύρω από µεθόδους εκµετάλλευσης εγκαταλελειµµένων/ 
ερηµοποιηµένων εκτάσεων γης

� Καλές πρακτικές για µεθόδους καλλιέργειας προϊόντων υψηλής
ποιότητας



∆ραστηριότητες ανταλλαγών- βασικές
θεµατικές

γ Προστιθέµενη αξία- επιχειρηµατικότητα- Καλές πρακτικές
πάνω στις παραγωγικές µεθόδους

� Μικρής κλίµακας επιχειρηµατικότητα και χρηµατοδοτικά
εργαλεία

� Βιοτεχνία και συσκευασία

� Οργάνωση των παραγωγών/αγροτών- ∆ικτύωση για
προώθηση, µάρκετινγκ, δηµιουργία ετικέτας

δ. Ανάπτυξη µηχανισµού δίκαιου εµπορίου- Ανάπτυξη
«αειφόρου» τουρισµού

ε. Πολιτιστική κληρονοµιά



Καταγραφή και παρακολούθηση των

ανταλλαγών

� Στο τέλος κάθε δραστηριότητας ανταλλαγής, 
προβλέπεται η παραγωγή ενός εντύπου –π.χ. οδηγός
καλών πρακτικών, συλλογή µελετών περιπτώσεων ή
έγγραφο µε προτάσεις για πολιτικές.
� Αυτό το έντυπο πρέπει να παρέχει µία ελκυστική και
περιεκτική περίληψη των αποτελεσµάτων της
ανταλλαγής εµπειριών και πολιτικών.
� Μπορεί επίσης να παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες
πάνω στις σχετικές πρακτικές που αναδεικνύονται κατά
τη διάρκεια της ανταλλαγής εµπειριών αλλά να
περιγράφει τα βασικά µαθήµατα που διδάσκουν αυτές οι
πρακτικές.



Συµπληρωµατικές

δραστηριότητες

Οι συµπληρωµατικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν:
� Την ανάπτυξη µιας Βάσης ∆εδοµένων Συστήµατος Γεωγραφικών

Πληροφοριών: Θα σχεδιαστεί µία βάση δεδοµένων GIS κατάλληλη

για τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν µέσα από τις

δραστηριότητες του Σχεδίου. Αυτή θα εγκατασταθεί (υπολογιστές
και απαραίτητο λογισµικό) στα Κέντρα Πληροφόρησης και θα

τροφοδοτείται µε δεδοµένα σχετικά µε την περιοχή. 
� Η βάση δεδοµένων GIS δεν θα χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες

του Σχεδίου, αλλά και σαν µεθοδολογικό εργαλείο για να
υποστηριχθούν αποφάσεις για πολιτικές σχετικά µε το περιβάλλον

(σχεδιασµός, χωροθέτηση και καθορισµός περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις παραδοσιακές πολιτιστικές
αξίες των νησιωτών).



Συµπληρωµατικές

δραστηριότητες

� Μεθοδολογικά εργαλεία τοπικών πολιτικών που θα

χρησιµοποιηθούν από τις τοπικές αρχές στον σχεδιασµό των

πολιτικών τους

� Στηριζόµενα στις παλαιότερες και σηµερινές ευρωπαϊκές και εθνικές

πολιτικές αλλά και στην αναγνώριση συµφωνιών και ασυµφωνιών

ανάµεσά τους, τα εργαλεία πολιτικών θα παρέχουν προτάσεις
σχετικές µε την ευθυγράµµιση των πολιτικών ώστε να καλλιεργηθεί

η βιώσιµη διαχείριση περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος στα νησιά της

Ε.Ε.
� Τα εργαλεία αυτό επίσης θα προσδιορίζουν τις απαραίτητες

θεσµικές µεταρρυθµίσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση

σχεδίων για τις περιοχές ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης τις
δια-τοµεακής συνεργασία και της συµµετοχής της κοινότητας στη
διαδικασία σχεδιασµού στο νησί (δείτε Agenda 21)



Συµπληρωµατικές

δραστηριότητες

Ένα εργαλείο ελέγχου αξιοπιστίας των τοπικών

κυβερνήσεων, µε βάση:
� ∆είκτες θεσµικής ανάπτυξης προς καλή διακυβέρνηση

� ∆είκτες βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης

� ∆είκτες ολοκληρωµένης κοινωνικής ανάπτυξης

� ∆είκτες βιώσιµης περιβαλλοντικής ανάπτυξης



∆ράσεις επικοινωνίας και διάχυσης

αποτελεσµάτων

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες στοχεύουν στην
επικοινωνία και διάχυση των δραστηριοτήτων και των
επιτευγµάτων του σχεδίου µε ενδιαφερόµενους φορείς
εκτός του έργου, όπως οι φορείς χάραξης πολιτικής σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η
ακαδηµαϊκή κοινότητα και ο ευρύτερος πληθυσµός.


