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1. Το πλαίσιο αναγνώρισης, προστασίας και ανάδειξης του παράκτιου τοπίου 

Αν και το τοπίο, ως έννοια, ταυτίστηκε αρχικά με το φυσικό περιβάλλον, από το 2000 η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο - και η πρόσφατη κύρωσή της (Ν.3828/2010) - αναδεικνύει 
την ανάγκη για μια νέα περισσότερο ολοκληρωμένη θεώρηση του τοπίου. Σήμερα το τοπίο 
αποτιμάται ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων παραγόντων, 
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ατομική και κοινωνική ευημερία και συνιστά πόρο που 
ευνοεί την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντικός είναι και ο εμπλουτισμός της 
έννοιας του τοπίου. Το τοπίο παύει να ταυτίζεται μονομερώς με τις περιοχές προστασίας του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ή υψηλής αισθητικής αξίας. Αναφέρεται και σε 
υποβαθμισμένες περιοχές ή απορριμματικά τοπία που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ή 
αποκατάστασης (Bertagna et al 2001), καθώς και σε ‘καθημερινά’ πολιτισμικά τοπία. Το τοπίο 
δεν αναφέρεται μόνο σε φυσικές περιοχές ή παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και σε αστικές 
περιοχές, βιομηχανικά σύνολα, μικρότερες ή μεγαλύτερες χωρικές ενότητες της υπαίθρου ή της 
πόλης. Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας εδράζεται στην κατανόηση και προσέγγιση της 
πόλης και του τοπίου όχι ως ‘πραγμάτων’, αλλά ως ‘αποτελεσμάτων διαδικασιών’ που 
συμπυκνώνονται στους όρους ‘αστικοποίηση’ και ‘πολιτισμικό τοπίο’ στο σύγχρονο πλαίσιο 
αστικότητας και πιέσεων που υφίστανται οι φυσικοί αποδέκτες (Χατζημιχάλης κ.ά 2010). Τα 
χωρικά φαινόμενα κατά μήκος της αστικής, προαστιακής, περιαστικής και φυσικής ακτογραμμής 
δεν διερευνώνται ως πράγματα ή παγιωμένες καταστάσεις, αλλά ως αποτελέσματα 
συνεχιζόμενων διαδικασιών υπό διαρκή διαμόρφωση. 

Το μέχρι πρόσφατα κυρίαρχο ενδιαφέρον του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού για τη 
διαμόρφωση των «θαλασσίων μετώπων» των πόλεων ως αξιόλογου χαρακτηριστικού τους 
επαναπροσδιορίζεται υπό την γενική – παγκόσμια συνθήκη της διάχυτης αστικοποίησης και της 
‘παραλιοποίησης’ της ανάπτυξης στη Μεσογειακή λεκάνη (Χαστάογλου 2001). Από τον 
εντοπισμένο αστικό ανασχεδιασμό τμημάτων παραθαλάσσιων περιοχών των πόλεων (πρώην 
λιμενικών εγκαταστάσεων, κρηπιδωμάτων, ζωνών αναψυχής) και την εισαγωγή νέων χρήσεων 
στη ζωή της πόλης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον, αφενός στη μεγάλης κλίμακας 
ολοκληρωμένη διαχείριση, εκτεταμένων παράκτιων ζωνών (Hoyle ed 1996), αφετέρου στον 
τοπιακό πολεοδομικό σχεδιασμό (Waldheim ed 2006) που ενημερώνει ή προσανατολίζει τα 
χωροταξικά σχέδια με κατάλληλες χωρικές παρεμβάσεις.  

Η προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους αλλά και 
ειδικότερα η αποκατάσταση της σχέσης της πόλης της Θεσσαλονίκης με το Θερμαϊκό κόλπο 
αποτελούν βασικούς στόχους του ΡΣΘ (Ν.1561/85). Το υπό επικαιροποίηση ΡΣΘ έχει ως γενικό 
στόχο τη θεώρηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως αναντικατάστατου 
οικολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού αποθέματος, καθώς και την προστασία της φυσικής, 
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ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που συνιστούν αναπτυξιακά πλεονεκτήματα και 
σημαντική υπηρεσία για το σύνολο της κοινωνίας. Γενικά, το τοπίο αντιμετωπίζεται πλέον ως 
πόρος περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, 
όπως φαίνεται τόσο από την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) όσο και από τα υπό επικαιροποίηση 
Ρυθμιστικά Σχέδια (ΡΣ). 

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη ολοκληρωμένης και δυναμικής αναγνώρισης, 
διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του τοπίου, ιδιαίτερα στην «ευάλωτη» παράκτια ζώνη της 
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η παράκτια ζώνη αποτελεί πολύπλοκο δυναμικό 
υποσύστημα, κατά μήκος της οποίας συνυπάρχουν σημαντικά οικοσυστήματα με περιοχές 
γεωφυσικής, αισθητικής, πολιτισμικής και οικονομικής αξίας και συγκεντρώσεις πληθυσμού και 
δραστηριοτήτων. Οι πιέσεις που ασκούνται οδηγούν σε συγκρούσεις χρήσεων γης και 
υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων προκαλώντας υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού 
και ανθρωπογενούς τοπίου. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεπάρκεια των μηχανισμών 
ρύθμισης των χρήσεων γης και ελέγχου ευρέως φάσματος περιβαλλοντικών επιπτώσεων – και επί 
του τοπίου, αλλά  και από την αδυναμία των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού αναφορικά με την 
ίδια την οριοθέτηση και αναγνώριση ολόκληρης της υπαρκτής ποικιλίας των  τοπίων.  

Η εργασία εξετάζει τη φυσιογνωμία του τοπίου στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή από την 
περιοχή των εκβολών του Αξιού έως το Μεγάλο Έμβολο που αντιστοιχεί σε μια ακτογραμμή 
μήκους περίπου 100 χλμ. επισημαίνοντας τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές αναγνώρισης, 
προστασίας και ανάδειξης στην κατεύθυνση της γεωγραφικής, αντιληπτικής και λειτουργικής 
αναδιοργάνωσης της. Εκτιμάται πως η ολοκληρωμένη διαχείριση του τοπίου μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση του ρόλου και της εικόνας της 
Θεσσαλονίκης στο διεθνές περιβάλλον και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας μέσα από 
την υποστήριξη διαφορετικών μορφών τουρισμού - διεθνούς, εθνικού αλλά και ημερήσιου για 
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης - συσχετισμένων με τους φυσικούς, 
ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους και ταυτότητες της περιοχής (εύστοχο αστικό μάρκετινγκ).    
 
2. Τα τοπιακά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης του κόλπου της Θεσσαλονίκης  

Ο κόλπος της Θεσσαλονίκης εκτείνεται μέχρι την νοητή γραμμή που συνδέει τα ακρωτήρια 
Μεγάλο Έμβολο και Βαρδάρι, στις εκβολές Αξιού. Συνορεύει με τον όρμο της Θεσσαλονίκης, 
γύρω από τον οποίο έχει αναπτυχθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης και ο οποίος εκτείνεται μέχρι την 
νοητή γραμμή που ενώνει το ακρωτήριο Μικρό Έμβολο με τη θέση Παληομάνα (ΟΡΘΕ 
2002:11). Κατά μήκος της ακτογραμμής εκατέρωθεν της οποίας διαμορφώνεται η παράκτια ζώνη 
εντοπίζονται διαφορετικές κατηγορίες τοπίου με βάση τα φυσικά και ανθρωπογενή 
χαρακτηριστικά αλλά και την αξία και ποιότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, η γεωμορφολογία, η 
υδρογεωλογία, η βλάστηση, οι προστατευόμενες περιοχές φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, η πυκνότητα της δόμησης, οι παραγωγικές δραστηριότητες, τα τοπόσημα, οι 
ιστορικές παραστάσεις, οι αντιληπτές θέες, η ελκτικότητα και η επισκεψιμότητα αλλά και οι 
διαφόρων ειδών πιέσεις συνδιαμορφώνουν διαφορετικούς τύπους τοπίων. Επιπλέον, η ποιότητα 
των τοπίων διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό αλλοίωσης από οπτική, λειτουργική και 
οικολογική άποψη, όπως και η αξία τους (διεθνή/ εθνική/ περιφερειακή) η οποία καθορίζεται 
κυρίως από την αναγνωρισιμότητα και τη σπανιότητα του τοπίου, το βαθμό αλλοίωσης, την 
παρουσία προστατευομένων στοιχείων και τοπόσημων (βλ. Προδιαγραφές ΠΠΧΣΑΑ).  
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Κυρίαρχο στοιχείο του τοπίου της Θεσσαλονίκης είναι το παραλιακό μέτωπο στο κεντρικό τμήμα 
του ΠΣΘ από το λιμάνι ως τον Λευκό Πύργο. Πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες 
εικόνες της πόλης. Εντούτοις, συνεκτική είναι η εικόνα ολόκληρου του αστικού τοπίου της πόλης 
που διαμορφώνεται από τη πυκνοδομημένη αστική περιοχή του ΠΣΘ από το λιμάνι έως το 
Μικρό Έμβολο (Καραμπουρνάκι). Το συμπαγές μέτωπο των πολυώροφων οικοδομών που 
οριοθετείται αυστηρά από τη διαμόρφωση της παραλίας και το μεγάλο οδικό άξονα κατά μήκος 
αυτής εμπλουτίζεται με τεχνητά και φυσικά τοπόσημα, όπως ο Λευκός Πύργος, το Μακεδονία 
Παλλάς, το Μικρό Έμβολο. Ελαφρώς διαφορετική είναι η εικόνα του τοπίου στο νοτιοανατολικό 
μέτωπο της παραλίας από το Μικρό Έμβολο ως τα όρια του Δ. Καλαμαριάς. Μία γραμμική ζώνη 
ελεύθερων και πράσινων χώρων που αναπτύσσεται σε διαφορετικά υψόμετρα διαχωρίζει το 
συνεκτικό τμήμα των οικοδομών από την παραλία, ενώ χαρακτηριστικές της φυσιογνωμίας της 
περιοχής είναι οι μαρίνες της Ν.Κρήνης και η πλαζ του ΕΟΤ. Γενικά, όλη η παραλιακή ζώνη του 
ΠΣΘ έχει κυρίως χαρακτήρα αναψυχής και εξυπηρετήσεων. Τα σημαντικότερα προβλήματα 
είναι η ρύπανση των υδάτινων πόρων του Θερμαϊκού που αλλοιώνει την αισθητική του αστικού 
τοπίου και διαμορφώνει ταυτόχρονα ένα δυσάρεστο οσμητικό τοπίο, καθώς και ο κυκλοφοριακός 
φόρτος κατά μήκος της παραλιακής οδού, η οποία αποτελεί και το ισχυρότερο όριο ανάμεσα 
στην ξηρά και στη θάλασσα. Το αστικό τοπίο του ΠΣΘ οριοθετείται ανατολικά από το τεχνητό 
σύνορο της Περιφερειακής Τάφρου που λειτούργησε ως φυσικό όριο στην εξάπλωση της 
κατοικίας νοτιοανατολικά προς την Πυλαία.   

Νοτιοανατολικά του συνεκτικού μετώπου του ΠΣΘ ακολουθεί ένα υπό συνεχή διαμόρφωση 
περιαστικό τοπίο με κύρια χαρακτηριστικά την εναλλαγή υποβαθμισμένων τοπίων (περιοχή 
ναυπηγείων) και μεγάλων εγκαταστάσεων τριτογενών δραστηριοτήτων (κέντρα εμπορίου, 
εστίασης και αναψυχής, εμπορικές εκθέσεις, πολυαγορές, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες) 
υπερτοπικού χαρακτήρα με ελεύθερες εκτάσεις και πιο χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς τα 
αεροδρόμια με τις γειτνιάζουσες αδόμητες εκτάσεις (αγρόκτημα ΑΠΘ και άλλες δημόσιες 
εκτάσεις). Πρόκειται για μια περιοχή που δέχεται ισχυρές πιέσεις για ανάπτυξη τριτογενών 
δραστηριοτήτων, αποκομμένη από την οποιαδήποτε επαφή με τη θάλασσα και αδυναμία 
προσέλκυσής ή περιδιάβασής της χωρίς μηχανοκίνητο όχημα.   

Νοτιότερα, στο Δ. Θερμαϊκού έχει διαμορφωθεί ένα συνεχές γραμμικό αστικό μέτωπο που έχει 
αντικαταστήσει πλήρως το φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για περιοχή με σημαντικούς 
αναξιοποίητους τουριστικούς πόρους (ακτές και νερά κατάλληλα για κολύμβηση, 
εγκαταλειμμένη πλαζ ΕΟΤ, μοναδικές θέες προς τον Όλυμπο κλπ)  και κοινωνική δυναμική από 
τον ολοένα αυξανόμενο μόνιμο πληθυσμό, που απειλείται από την εργολαβικού τύπου οικιστική 
ανάπτυξη και αποσπασματικά περιβαλλοντικά έργα (εξάλειψη ρεμάτων, προβλήτες, 
κρηπιδώματα κλπ). Προς την ενδοχώρα το τοπίο αλλάζει από τις αγροτικές εκτάσεις και το 
αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  (ενδιαφέρον ανάγλυφο, χαρακτηριστικά σημεία 
τοπιακής αναγνώρισης, ιστορικά κτίσματα οχυρών κλπ) του Μεγάλου Εμβόλου 
συμπεριλαμβανομένης και της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου.   

Δυτικά του συνεκτικού αστικού μετώπου του ΠΣΘ το τοπίο διαμορφώνεται από τη Λιμενική 
Ζώνη, τη βιομηχανική περιοχή και τις οδικές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Η χαμηλή 
παράκτια ζώνη του πρώην Δ. Μενεμένης οριοθετείται σήμερα από την κοίτη του Δενδροπόταμου 
προς τα ανατολικά, και την τεχνητή περιμετρική τάφρο αποστράγγισης των εγκαταστάσεων των 
ΕΛ.ΠΕ και της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων προς τα δυτικά. Το δυτικό περιαστικό 
τοπίο που εμπίπτει διοικητικά στα όρια του πρώην Δ. Εχεδώρου χαρακτηρίζεται από μια ζώνη 
δραστηριοτήτων δευτερογενούς τομέα που διατρέχεται από συστήματα μεταφορικών και 
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ενεργειακών υποδομών και εναλλάσσεται με καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η λιμνοθάλασσα 
Καλοχωρίου και η κοίτη του Γαλλικού ποταμού με τις γεωμετρικά καθορισμένες εκβολές 
συνθέτουν ένα πολυποίκιλο παράκτιο τοπίο που χαρακτηρίζεται από την αντίθεση ανάμεσα στις 
κυρίαρχες ανθρώπινες παρεμβάσεις και τις περιορισμένες σε έκταση περιοχές των φυσικών 
οικοσυστημάτων, οι οποίες προστατεύονται θεσμικά.     

Το δυτικό τμήμα της παράκτιας ζώνης του κόλπου Θεσσαλονίκης, το οποίο συνίσταται από τους 
πρώην Δήμους Χαλάστρας και Αξιού (σημερινός Δήμος Δέλτα) χαρακτηρίζεται από πεδινές 
αγροτικές εκτάσεις που τέμνονται από τη ροή του ποταμού Αξιού. Πρόκειται για περιοχή υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας καθώς προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar και έχει χαρακτηριστεί 
Εθνικό Πάρκο (ΚΥΑ 12966/23-2-2009, ΦΕΚ 220/14-05-2009). Η σαφής γεωμετρική οριοθέτηση 
της ακτογραμμής που έχει διαμορφωθεί από μεγάλης κλίμακας αποστραγγιστικά έργα και το 
προστατευτικό ανάχωμα, οι δελταϊκοί σχηματισμοί σε συνδυασμό με την πλούσια ορνιθοπανίδα 
και τις καλύβες των αλιέων, οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, η παρόχθια βλάστηση κατά 
μήκος του Αξιού και η χαμηλή υγροτοπική βλάστηση στις εκβολές του εναλλάσσονται με τους 
ορυζώνες διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερης αξίας ανθρωπογενές και παραγωγικό τοπίο.  
 
3. Ζητήματα σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση του τοπίου   

Η προστασία και διαχείριση του τοπίου, με την έννοια της σύγχρονης θεώρησης του τοπίου -
βάσει του Ν. 3827/2010 - ως η σύνθεση της φύσης και του πολιτισμού και όχι με την παλαιότερη 
θεώρηση που ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με την αναγνώριση υψηλής αξίας και μοναδικών 
τοπίων, βασίζεται στην τεκμηριωμένη πλέον ανάγκη ισότιμης αναγνώρισης, προστασίας και 
διαχείρισης των καθημερινών ή συνηθισμένων αλλά και απορριμματικών τοπίων. Ωστόσο, η 
αδυναμία αναγνώρισης, καταγραφής και αξιολόγησης των τοπίων - ανεξάρτητα από την αξία 
τους- στο τρέχον πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού (Ν.2508/97 και Απόφαση 9572/1845/00-
ΦΕΚ/209/Δ/7.4.00) δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση του τοπίου ως πόρου 
περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην άμβλυνση 
της οικονομικής κρίσης, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, αλλά και τη 
βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των κατοίκων χωρίς αποκλεισμούς.  

Η παράκτια ζώνη του κόλπου της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σημαντικά διαφορετικά φυσικά και 
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά και κατ΄ επέκταση διαφορετικές επιμέρους ταυτότητες και 
διαφορετικής ποιότητας και αξίας τοπία. Η συνολική θεώρηση της προστασίας και διαχείρισης 
της παράκτιας ζώνης της Θεσσαλονίκης και του τοπίου της εκτιμάται πως μπορεί να συντελέσει 
στην υλοποίηση των σημαντικότερων στρατηγικών στόχων του υπό επικαιροποίηση ΡΣΘ και 
ειδικότερα:  
α) στην ενίσχυση της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης και την προώθηση του ρόλου της ως 
πολιτιστικής μητρόπολης και ως πόλου τουρισμού και αναψυχής με ακτινοβολία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Ευξείνου Πόντου (άρθρο 13) 
β) στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής (άρθρο 14) 
γ) στην εξασφάλιση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, της οικολογικής ισορροπίας και της 
προστασίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων και περιβάλλοντος (άρθρο 15).  

Κοινός άξονας σύνδεσης και υλοποίησης των παραπάνω στόχων είναι η διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος με την υποστήριξη διαφορετικών μορφών τουρισμού και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού συσχετισμένων με τους φυσικούς, ιστορικούς 
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και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής, παράλληλα με τη θεώρηση του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως αναντικατάστατου οικολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού 
αποθέματος. Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι, όπως η ανάδειξη της ταυτότητας και της 
αναγνωρισιμότητας της πόλης για το ΠΣΘ, η προστασία και διεύρυνση των ελεύθερων και 
πράσινων χώρων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι συμβατές χρήσεις και να 
διαμορφώνεται απρόσκοπτη διαδρομή (πεζών και ποδηλάτων) κατά μήκος του ακτογραμμής 
συνδυασμένη με την σύνδεση και ένταξη των στοιχείων του φυσικού τοπίου και των πόλων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση και ανάδειξη των 
διαφορετικών τύπων τοπίου που υπάρχουν στην παράκτια ζώνη του κόλπου της Θεσσαλονίκης.  

Συνοψίζοντας, ο συνδυασμένος χωροταξικός και πολεοδομικός τοπιακός σχεδιασμός μέσω της 
αναγνώρισης, της βελτίωσης, της αποκατάστασης και της δημιουργίας επί μέρους τοπίων αλλά 
και της προστασίας τους, συνιστούν αναγκαίες παρεμβάσεις ικανές, αφενός να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της εικόνας και ταυτότητας της πόλης, αφετέρου να εξασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητα των πόρων, φυσικών, ιστορικών, πολιτιστικών προς όφελος των ίδιων των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και υπέρ της ευρείας αστικής σθεναρότητας (urban resilience).   
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εναρμόνιση του υποκείμενου χωρικού σχεδιασμού 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ, Ν.3827/2010) 
όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση του τοπίου, αλλά και η ενεργοποίηση όλων των 
επιμέρους δράσεων που προτείνονται από την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου 
και πρέπει να επισπευθούν παρά την οικονομική δυσπραγία. Έτσι, το τοπίο οφείλεται να 
αντιμετωπιστεί ως αναπτυξιακό πλεονέκτημα που μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική 
αναζωογόνηση της περιοχής αλλά και ως σημαντική υπηρεσία για το σύνολο της κοινωνίας που 
δύναται να εξομαλύνει άμεσα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες με κατάλληλες 
ενέργειες και δράσεις.  
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