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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάλυση καινοτόµου έρευνας και ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που έγινε στη Γερµανία το 2006, ήταν η πρώτη διοργάνωση 
ποδοσφαίρου που εφαρµόστηκε ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε φιλόδοξους στόχους. 
Περιλάµβανε µετρήσεις για την οικονοµική χρήση του νερού, την µείωση των απορριµµάτων, την 
αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας, τις βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον µεταφορές, 
και την κλιµατική ουδετερότητα των συνεπειών αντισταθµιστικά στο παγκόσµιο περιβάλλον.  Η 
επιτυχία του σχεδίου στηρίχθηκε στην εθελοντική συµµετοχή της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου, των αρχών πόλεων που φιλοξενούσαν τους αγώνες, των αρχών διοίκησης 
των σταδίων και των εθνικών οµάδων ποδοσφαίρου που συµµετείχαν. Η οργανωτική επιτροπή των 
αγώνων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανέθεσαν σε µια επιτροπή επιστηµόνων 
του¨Oko-Institut και της WWF της Γερµανίας να σχεδιάσει ευρείας αποδοχής και φιλόδοξους 
περιβαλλοντικούς στόχους για το ΠΚ 2006. Τέθηκαν 16 στόχοι, µε εµφανή επιτυχία στους 13.  
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της ύπαρξης επιστηµονικών περιβαλλοντικών προγραµµάτων σε 
µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το καλοκαίρι του 2001 η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσµίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2006 
αποφάσισε να εισάγει ένα ευρύ περιβαλλοντικό σχέδιο για το συγκεκριµένο αθλητικό γεγονός. 
Έτσι στην αρχή του 2002, δηµιουργήθηκε µια οµάδα ερευνητών αποτελούµενη από επιστήµονες 
του “Oko-Institut” και της  WWF της Γερµανίας µε σκοπό να σχεδιάσει ευρείς και φιλόδοξους  
περιβαλλοντικούς στόχους για το ΠΚ 2006. Το γερµανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος υποστήριξε 
και παρακολουθούσε την πρόοδο των εργασιών από την αρχή του εγχειρήµατος, και η Γερµανική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης χρηµατοδότησε την προετοιµασία και την υλοποίηση του σχεδίου. Την 
άνοιξη του 2003, οι ερευνητές είχαν αναπτύξει φιλόδοξους και µετρήσιµους στόχους για τα 
απορρίµµατα, την ενέργεια, τις µεταφορές και το νερό. Σε συνάρτηση δε, µε την προστασία του 
κλίµατος στο παγκόσµιο περιβάλλον,  να έχει ουδέτερο αντίκτυπο όσον αφορά τις εκποµπές αερίων 
ρύπων που θα προέρχονταν από την Γερµανία. Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια, που ονοµάστηκε ως 
Green Goal, υποστηρίχτηκε για την επιτυχή έκβασή της από το Σεπτέµβριο του 2005 και από το 
αντίστοιχο µε περιβαλλοντικά σχέδια και προγράµµατα τµήµα του Ο.Η.Ε. (UNEP). Ένα τόσο 
µεγάλο αθλητικό γεγονός όπως το ΠΚ 2006, µε 64 αγώνες ποδοσφαίρου σε 12 διοργανώτριες 
πόλεις, ήταν µια πρόκληση όχι µόνο για τις συµµετέχουσες οµάδες, αλλά και για την προστασία 
του περιβάλλοντος ευρύτερα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Βασική προτεραιότητα του προγράµµατος ήταν η προστασία του πόσιµου νερού και ο στόχος που 
τέθηκε ήταν η µείωση της κατανάλωσής του στα γήπεδα κατά 20%. Για την επιτυχία του 
εγχειρήµατος στηρίχθηκαν κυρίως στην  ευρύτερη χρήση του βρόχινου νερού. Κατασκευάστηκαν 
δεξαµενές συλλογής νερού, και τοποθετήθηκαν συστήµατα φιλτραρίσµατος του βρόχινου νερού 
ώστε να προωθήσουν έναν κοντινό φυσικό κύκλο του νερού. Εγκαταστάθηκαν ξηρά ουρητήρια ή 
τουαλέτες µε είδη υγιεινής µε οικονοµικότερη χρήση νερού, ρυθµιστές-αισθητήρες ροής του νερού 



και πλακοστρώθηκαν ανοιχτοί χώροι µε πορώδεις πλάκες. Το αποτέλεσµα των συνολικών 
παρεµβάσεων έδειξαν µείωση των αναγκών σε πόσιµο νερό  κατά 18%. Λαµβάνοντας υπόψη κι 
άλλα µέτρα προστασίας από καλύτερη διαχείριση του νερού, που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν 
ποσοτικά, οι στόχοι που τέθηκαν ευρέως, επιτεύχθηκαν. Η επιπλέον κατανάλωση πόσιµου νερού 
για το ΠΚ 2006 θα αντισταθµιστεί από σχέδια οικονοµικής χρήσης του νερού στις επόµενες δύο 
περιόδους της πρώτης κατηγορίας του γερµανικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου.  
Για τα απορρίµµατα, που είναι ο αντιληπτός ενδιάµεσος µεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων και 
των εµπλεκοµένων θεατών, η χρήση όπου είναι δυνατόν προϊόντων χωρίς συσκευασία και η 
εφαρµογή συστηµάτων πολλαπλής χρήσης, ήταν ο πυλώνας στήριξης του σχεδίου. Η εµφάνιση των 
επιστρεφόµενων γυάλινων ποτηριών για το σερβίρισµα ποτών για πρώτη φορά σε µεγάλο αθλητικό 
γεγονός, σηµείωσε µεγάλη επιτυχία. Ξεχωριστή συλλογή σκουπιδιών προβλέφθηκε για να δώσει 
την υψηλότερη ανακυκλώσιµη ποιότητα. Επιπλέον, σταθµοί ενηµέρωσης έξω από τα στάδια µε µια 
εκστρατεία που έφερνε τον τίτλο “µπείτε σε ένα ρόλο”,  παρακινούσαν σε τέτοιους στόχους, και  
πίνακες ανακοινώσεων πρόβαλλαν πληροφορίες για τα επαναχρησιµοποιούµενα ποτήρια και την 
ξεχωριστή συλλογή, διαχωρισµό και ανακύκλωση των απορριµµάτων. Καινοτόµες προτάσεις για 
την αποφυγή απορριµµάτων χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του ∆ιεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού 
Κέντρου στο Μόναχο, µια έκταση 30.000 m2 από ξύλο. Αυτό το ξύλο, µετά το τέλος του ΠΚ 2006 
δεν µετατράπηκε σε απορρίµµατα, αλλά χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 60 κατοικιών. 
Καταγράφηκαν ποσοτικές µειώσεις πάνω από 17% και η εντύπωση κατά την διάρκεια των αγώνων 
ήταν γήπεδα πολύ καθαρά µε λίγα σκουπίδια. 
Όσον αφορά την ενέργεια, ο καθορισµός και η εκµετάλλευση µέσων προστασίας της, η βελτίωση 
της διαχείρισης του φωτός, η επανάκτηση θερµότητας και η περισσότερο αποδοτική πιθανώς 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσαν τους βασικότερους στόχους του προγράµµατος και 
στα 12 στάδια του ΠΚ 2006. Όµως, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες, µόνο σε κάποια στάδια που 
εµφάνισαν στιγµιαία πολύ καλά αποτελέσµατα, ο στόχος της µείωσης κατά 20% της ενεργειακής 
κατανάλωσης, δεν επιτεύχθηκε. Το ποσοστό µείωσης ήταν 13%. 
Αντίθετα, επιτεύχθηκε ένας δεύτερος στόχος που ήταν η προµήθεια  ενέργειας όσο το δυνατόν σε 
µεγαλύτερο βαθµό από ανανεώσιµες πηγές. Συνολικά φωτοβολταϊκές κατασκευές µε δυναµικότητα 
παραγωγής περισσοτέρων από 2.800 KWp εγκαταστάθηκαν, ικανές να παράγουν ετήσια 2,5 
εκατοµµύρια KWh  ηλεκτρικής ενέργειας. Μια ποσότητα αρκετή να καλύψει  µέσα στα επόµενα 
πέντε χρόνια τις συνολικές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στη διάρκεια του ΠΚ 
2006. Επιπλέον, η δεύτερη σηµαντική συνεισφορά στην επιτυχία των στόχων που τέθηκαν, ήταν η 
παραγωγή 13 εκατοµµυρίων KWh ανανεώσιµης-“πράσινης” ενέργειας µε τη βοήθεια της 
υδροδυναµικής (συνολικά περίπου 12,6 εκατοµµυρίων KWh οι ανάγκες ενέργειας των σταδίων, 
της επιπλέον φιλοξενίας των θεατών, των διευκολύνσεων των ΜΜΕ καθώς και του ∆ιεθνούς 
Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου).  
Για τις µεταφορές επιπρόσθετα, που αποτελούσαν έναν από τους σπουδαιότερους τοµείς του 
προγράµµατος, στόχος ήταν η αύξηση κατά 50% του αριθµού των θεατών που θα χρησιµοποιήσουν 
τα δηµόσια µέσα µεταφοράς για την µετακίνησή τους από και προς τα γήπεδα του ΠΚ 2006. 
Υπολογίστηκε ότι ταξιδέψανε µε φιλικά προς το περιβάλλον µέσα µεταφοράς περίπου το 74% των 
επισκεπτών. Μόνο το 23% των επισκεπτών των γηπέδων χρησιµοποίησε το αυτοκίνητο. Οι λόγοι 
επιτυχίας του παραπάνω εγχειρήµατος ήταν πάνω απ’ όλα η καλή σύνδεση των σταδίων µε το 
δηµόσιο δίκτυο µεταφορών, η ποιότητα των υπηρεσιών, οι µικρής χωρητικότητας χώροι 
στάθµευσης στα γήπεδα και ιδιαίτερα το “Συνδυασµένο Εισιτήριο” -“KombiTicket”- το οποίο 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά σε διοργάνωση ΠΚ, κι έδινε το δικαίωµα στους κατόχους εισιτηρίων 
του να ταξιδέψουν δωρεάν µε όλα τα  δηµόσια µέσα µεταφοράς την ηµέρα των αγώνων στις πόλεις 
διεξαγωγής των αγώνων. 
Ένας ακόµη στόχος για το τοµέα των µεταφορών ήταν η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τις εκποµπές CO2  κατά 20%. Στόχος που κατακτήθηκε (συνολικά λιγότεροι 19.000 τόνοι CO2, 
µείωση 19%), και αποδόθηκε κυρίως στην ευρεία χρήση του γερµανικού σιδηρόδροµου, που  
σχεδίασε και προώθησε ειδικές προσφορές για να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους 
επισκέπτες. 



Τέλος, βασική επιδίωξη της Οργανωτικής Επιτροπής και των συνεργατών της ήταν το ΠΚ 2006 να 
έχει µια ουδέτερη επίδραση στο παγκόσµιο περιβάλλον, όσον αφορά την αυξηµένη παραγωγή 
αέριων ρύπων. Όφειλε να είναι “κλιµατικά ουδέτερο”. Ένα υπέρµετρα φιλόδοξο σχέδιο που 
επιτεύχθηκε µε την  εφαρµογή τριών προγραµµάτων προστασίας του παγκόσµιου κλίµατος στην 
Ινδία και τη Νότιο Αφρική. Και τα τρία αυτά προγράµµατα σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν µε τις 
υψηλότερες προδιαγραφές και τα αυστηρότερα στάνταρς (Gold Standard”), τα οποία έχουν 
αναπτυχθεί από την WWF  µαζί µε άλλους οργανισµούς προστασίας του περιβάλλοντος. Συνολικά, 
περίπου 100.000 τόνοι CO2 θα αντισταθµιστούνε τα επόµενα χρόνια µέσω των τριών αυτών 
παρεµβάσεων.  
Για την επιτυχία των παραπάνω δράσεων, οι διοργανωτές προσπαθώντας να κερδίσουν την 
υποστήριξη µεγάλου µέρους του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και την φιλική τους 
προς το περιβάλλον συµπεριφορά, χρησιµοποίησαν ένα επικοινωνιακό κανάλι µε σχετική  
ιστοσελίδα για το περιβαλλοντικό πρόγραµµα του ΠΚ 2006, συνεντεύξεις τύπου, ειδικές εκδόσεις 
και δύο εκστρατείες προς το γερµανικό κοινό µε τίτλο“Club 2006” και“Talents 2006”. Ένα µικρό 
φιλµ που προωθούσε την προστασία του περιβάλλοντος µε χιουµοριστικό τρόπο, προβαλλόταν 
επίσης και στα 12 γήπεδα των αγώνων περίπου 30 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε ποδοσφαιρικής 
αναµέτρησης.  
Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι αδιανόητο στην εποχή µας,  που χαρακτηρίζεται για την ολοένα και πιο 
έντονη κοινωνική συµµετοχή σε θέµατα πρόληψης των αρνητικών περιβαλλοντικών συνεπειών από 
τις ανθρώπινες δράσεις, να µην υπάρχει αντίστοιχο σχέδιο για τις µεγάλες τουλάχιστον (και 
πιθανώς για όλες) αθλητικές διοργανώσεις. Ένα περιβαλλοντικό σχέδιο που θα βρίσκει λύσεις και 
θα συµφιλιώνει το ποδόσφαιρο και το περιβάλλον σύµφωνα µε την αρχή ότι “ αθλητισµός και 
περιβάλλον πάνε χέρι χέρι”.  Το παράδειγµα του Παγκοσµίου Κυπέλλου 2006 στη Γερµανία, µε 
3,4 εκατοµµύρια επισκέπτες, έδειξε ότι η θέληση για επιτυχή εµπλοκή των κατάλληλων φορέων, σε 
συνδυασµό µε την έγκαιρη και έγκυρη ανάλυση του προβλήµατος, τον επιστηµονικό σχεδιασµό, 
την ανάπτυξη δράσεων και την εθελοντική συµµετοχή των περισσοτέρων δυνατόν κοινωνικών 
οµάδων που συµµετέχουν σ’ ένα αθλητικό γεγονός, µπορεί να επιφέρει θεαµατικώς επιτυχή 
αποτελέσµατα. Αυτό άλλωστε προτείνει κι ένα απόσπασµα του κώδικα για το Fair Play της 
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου: “ το ποδόσφαιρο έχει µια απίστευτη δύναµη, που µπορεί να 
κάνει τον κόσµο καλύτερο. Χρησιµοποιήστε αυτή τη δυναµική του για να προωθήσετε την ειρήνη, την 
ισότητα, την υγεία και την εκπαίδευση για όλους. Κάντε το παιχνίδι καλύτερο, δώστε το στον κόσµο 
και  δηµιουργήσετε  ένα καλύτερο αύριο”.  
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