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Περίληψη 

 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Σε κάθε ζήτηµα περιβάλλοντος και 
ανάπτυξης, τα ερωτήµατα τίθενται συνήθως υπό τη µορφή διλήµµατος: Περιβάλλον ή 
Ανάπτυξη; Σε πολλές περιπτώσεις τα κοινωνικά αιτήµατα για ανάπτυξη και η επιτακτική 
ανάγκη ικανοποίησης τους, βάζουν στο περιθώριο την ανάγκη προστασίας της φύσης. 
Αντίστοιχα, η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, η επιβολή απαγορεύσεων, οι αλλαγές 
χρήσεων σε µια περιοχή προστασίας, µπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή της τοπικής 
κοινωνίας και να οδηγούν σε αντιδράσεις .  
Η παρούσα µελέτη στοχεύει, καταρχήν, στην ανάδειξη των προβληµάτων που ανακύπτουν σε 
περιπτώσεις εκτεταµένων παρεµβάσεων που αλλοιώνουν τις υφιστάµενες χρήσεις σε µια 
περιοχή. Τα δηµόσια έργα είναι γνωστό ότι διαδραµατίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην διαµόρφωση 
της πολιτειακής ευρυθµίας, διότι συνιστούν έντονη παρέµβαση στο χώρο µε οικονοµικές, 
κοινωνικές, πληθυσµιακές,  χωροταξικές, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις (Τζίκα -
Χατζοπούλου 1994). Η παρέµβαση αυτή για να είναι αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο θα 
πρέπει να είναι «ηθική» ως προς τους στόχους, τη φύση, το είδος, τους τρόπους και τις 
επιπτώσεις της. 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος και παράλληλα η ανάγκη ικανοποίησης των κοινωνικών αιτηµάτων. Έτσι το 
ζήτηµα της προστασίας θα ειδωθεί σε στενή σχέση µε  τα κοινωνικά αιτήµατα για ανάπτυξη 
και ευηµερία. Η ανάπτυξη είναι στενά δεµένη µε τις δυνατότητες και τους περιορισµούς µιας 
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περιοχής. Η κοινωνικοοικονοµική και η φυσική πραγµατικότητα αλληλεπιδρούν σε κάθε 
αναπτυξιακή προσπάθεια. Η πολιτική βούληση παίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στις 
προτεραιότητες που καθορίζει κατά τον αναπτυξιακό σχεδιασµό. «Η φύση και η κοινωνία 
βρίσκονται πάντα σε µια κατάσταση διαρκούς κίνησης, µεταβολής, εξέλιξης, αλλαγής, 
ανανέωσης, όπου πάντα το καινούριο θα γεννιέται, θα µάχεται το παλιό και θα πεθαίνει  
δίνοντας, όµως, ξανά τη θέση του σε ένα διαφορετικής ποιότητας καινούριο» (Ρόκος 1989). 
Τελικός  σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση του κατά πόσο οι δυο αυτές φαινοµενικά 
αντίθετες και συγκρουόµενες ανάγκες, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ικανοποίησης των κοινωνικών αιτηµάτων,  µπορούν να συµβιβαστούν. Κατά πόσο είναι, 
δηλαδή, εφικτή η σύγκλιση των κοινωνικών απαιτήσεων και αντιθέσεων µε τις οικολογικές 
προτεραιότητες. Μελέτη περίπτωσης θα αποτελέσει  το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα και 
το Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο. 
 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2004) 
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html 


