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Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, γινόμαςτε ςυχνά μάρτυρεσ περιβαλλοντικϊν και κοινωνικο-
οικονομικϊν κρίςεων που προκαλοφν ζντονο ενδιαφζρον τόςο επειδι είναι αλλθλζνδετεσ 
όςο και γιατί ζχουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ, ιδιαίτερα ςτα αςκενζςτερα τμιματα τθσ 
κοινωνίασ ςε φτωχζσ και τρωτζσ περιοχζσ. Η  επιςιτιςτικι και θ ενεργειακι αςφάλεια 
κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ επαρκϊν ποςοτιτων νεροφ εξαρτϊνται κρίςιμα από τθ 
διακεςιμότθτα των φυςικϊν πόρων όπωσ επίςθσ και από τισ αγορζσ, τθ χρθματοδότθςθ, τα 
ςυςτιματα διαχείριςθσ, το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, τον τρόπο ηωισ και πολλοφσ άλλουσ 
παράγοντεσ. Περιοριςμζνοι και ςπάνιοι φυςικοί πόροι – ζδαφοσ, νερό, βιοποικιλότθτα – 
δυςκολεφουν περιςςότερο τα κρίςιμα διλιμματα που εγείρονται όταν αποφαςίηεται πϊσ 
να χρθςιμοποιθκεί θ γθ για να ικανοποιθκοφν όςο το δυνατόν καλφτερα περιςςότερεσ 
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ. Η πρόλθψθ τθσ υποβάκμιςθσ των γαιϊν και τθσ ερθμοποίθςθσ και θ 
προςταςία των πόρων είναι, κατά ςυνζπεια, ουςιαςτικζσ προτεραιότθτεσ για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ και τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ τϊρα και ςτο μζλλον, ιδιαίτερα 
ςτισ ξθρζσ και θμί-ξθρεσ περιοχζσ. Επιπλζον, επείγουςα είναι θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ 
λφςεων που δεν είναι μόνο επιςτθμονικά ορκζσ αλλά και οικονομικά βιϊςιμεσ, κοινωνικά 
αποδεκτζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ευαίςκθτων περιοχϊν 
όπου εφαρμόηονται. 

Το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ςυντονίηει ζνα νζο τετραετζσ ερευνθτικό πρόγραμμα 
χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, LEDDRA, ι Υποβάθμιςη Γαιών και 
Οικοςυςτημάτων και Ερημοποίηςη: Εκτίμηςη τησ Προςαρμογήσ των Αποκρίςεων, που 
φιλοδοξεί να προςκζςει νζα και να βελτιϊςει τθν υφιςτάμενθ επιςτθμονικι γνϊςθ για τθ 
διερεφνθςθ αυτϊν των ηθτθμάτων με ςτόχο τθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων πολιτικισ. 

Το LEDDRA ςτθρίηεται ςτθν υπερ-εικοςάχρονθ εμπειρία τθσ χρθματοδοτοφμενθσ 
ευρωπαϊκισ ζρευνασ κακϊσ και των μακρόχρονων διεκνϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
που εκτίμθςαν τθν ζκταςθ και ανζλυςαν τουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ υποβάκμιςθσ 
των γαιϊν και τθσ ερθμοποίθςθσ και διερεφνθςαν διάφορεσ ςτρατθγικζσ και ςυςτιματα 
διαχείριςθσ ζγγειων πόρων για τθν αειφορικι ανάπτυξθ των ευαίςκθτων περιοχϊν. Η 
ομάδα του LEDDRA περιλαμβάνει 11 εταίρουσ από πανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα 
ςτθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθν Ιςπανία, τθν Γερμανία, τθν Ολλανδία, τθν Μεγάλθ Βρετανία, το 
Μαρόκο και τθν Κίνα, που κα ςυνδυάςουν τθν ποικίλθ και πολυεπιςτθμονικι εμπειρία τουσ 
για να μελετιςουν ολοκλθρωμζνα και ςυςτθματικά τισ αποκρίςεισ/τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 
τθσ υποβάκμιςθσ των γαιϊν ςε τρεισ τφπουσ περιοχϊν – γεωργικζσ, βοςκοτόπουσ και 
καμνϊδεισ/δαςικζσ. Η κακθγιτρια Ελζνθ Μπριαςοφλθ, ςυντονίςτρια του LEDDRA, εξθγεί 
ότι «αυτό είναι θεμελιώδησ προαπαίτηςη για ορθολογική και αποτελεςματική αειφορική 
διαχείριςη γαιών, ςχεδιαςμό χρήςεων γησ και διαμόρφωςη πολιτικήσ ςε όλα τα επίπεδα 
που ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των ευαίςθητων περιοχών».  

Υιοκετϊντασ τθν οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ, το LEDDRA κα διερευνιςει τουσ 
περιβαλλοντικοφσ, κοινωνικο-οικονομικοφσ, πολιτιςμικοφσ και κεςμικοφσ παράγοντεσ που 



επθρεάηουν τισ επιλογζσ των τρόπων αντιμετϊπιςθσ τθσ υποβάκμιςθσ των γαιϊν και των 
πόρων και κα αναπτφξει πρωτότυπεσ ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ για τθν εκτίμθςθ του 
κόςτουσ και τθσ ωφζλειασ αυτϊν των επιλογϊν. Θα γίνουν διαβουλεφςεισ με μια μεγάλθ 
γκάμα ενδιαφερομζνων, από ντόπιουσ χριςτεσ γθσ, μζχρι λιπτεσ αποφάςεων πολιτικισ και 
τθ Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Ερθμοποίθςθσ. Θα γίνουν 
εφαρμογζσ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ μελζτθσ ςτθν Ελλάδα, Ιταλία, Ιςπανία, Κίνα και ςτο 
Μαρόκο. Το LEDDRA κα εξετάςει πολιτικζσ που ςυμβάλουν ι αποτρζπουν τθν υποβάκμιςθ 
των γαιϊν και κα προςφζρει ςυςτάςεισ ςε ποικίλουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο διεκνζσ, 
ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο για να υποςτθριχκεί με κατάλλθλεσ πολιτικζσ θ εφαρμογι 
λφςεων που προωκοφν τθν περιβαλλοντικι και κοινωνικι ευθμερία. 

Ο ιςτότοποσ του προγράμματοσ http://leddra.aegean.gr/ κα ενςωματϊςει ζνα Σφςτθμα 
Πλθροφοριϊν που κα περιλαμβάνει πόςτερ, βίντεοκλιπ, ςυλλογζσ φωτογραφιϊν, κείμενα 
και άλλα πολυμζςα για να προςελκφςει το ενδιαφζρον ενόσ ευρζοσ κοινοφ και να διαδϊςει 
τα ευριματα του προγράμματοσ με τρόπο που ταιριάηει ςτα ποικίλα ενδιαφζροντα και ςτισ 
ανάγκεσ διαφόρων τφπων ενδιαφερομζνων. 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςετε με τθν κακθγ. Ελζνθ Μπριαςοφλθ 
θλεκτρονικά ςτο  e.briassouli@aegean.gr  ι τθλεφωνικά ςτο +3022510-36411. 
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