
Γ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦθlΩΤIΔΑΣ
ΛΑίΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Ν.Ε.Λ.Ε.)

20 Σ ΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

~ Ο ΜΑΑΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ~

ΛΑΜΙΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



\

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑίΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Ν.Ε.Λ.Ε.)

20 ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕ ΘΕΜΑ:

~O ΜΑΑΙΑΚΟΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ~

ΛΑΜΙΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



ΕΚΔΟΣΗ: ΛΑίκιι ΕΠΙΜΟΡΦΟΣΗ (Ν.Ε.Λ.Ε.)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Χρ. Λαδιάς. Νοράρκος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δαρ. Koλo.~θoς

Φωτοατοlχειοθεσία - Μοντάζ - Εκτύπωση:

• ΛΑΜIΑΚΟΣ' ΤVΠOΣ' Α.Ε. Τολ. 2Ο68 • ΛΑΜΙΑ
•

Τη μακtra του εξωφύλλου φιλoτtJ(νησε
Ω' ARτ ΚITARO' Τηλ. 23086 ΛΑΜΙΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



- 5 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕλ.

πΡΟλΩΓΟΣ................. . 0 ••• • •••• ••••• •••••• 7
Χαιρετιστήριο μηνύματα ············· ...................•.............9

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

f( ΜΕΡΟΣ

Χρ. λαδιά, NoμάρXΓJ···· ···· ························· .. ··· ····.·····.· 13
Δημ. Ρίζου. ιχθυολόγου ······························ 16
Ιωσηφ. Καρατζά, Προϊσταμένης lαμ. Πηγών ΕΟΤ 23
Στ. θε;οφανίδη, ΚαθηγητήΕ.Μ.π 35
Γρηγ. Αποστόλόπουλου,Χημικού - Μηχανικού Τ.Ε.Ε. 42
Παν. Βασιλείου.ΣυμβούλουΑνάm., Eκnpoσ. Τ.Ε.Δ.Κ 50
Γεωργ. Μέργou, Καθηγητή Πόvτειoυ Πανεπιστημίου 56
Ιωόν. Σανιδά, Δρ. ΚαθηγητήΤ.Ε.ι. 66
Avτ. Τερζή. ΜηχανικούΎΠΕΧΩΔΕ 73
Κων. Tσακωνiτη, Μηχανικού ΥΠΕΧΩΔΕ 76
Ηλ. Σιδηpόnouλoυ.Καθηγ. Πάντειου Πανεπιστημίou 80

ιr ΜΕΡΟΣ

Βασ. Τσούμα, Υδρογεωλόγou,Eκnpoσ. ΙΓΜΕ 87
Γερ. Ζαμάνη, ΔασάρχηΦθ/δος 91
Κων/VOU Στασινού. Καθηγητή Βιολόγου ................•................................................96
Ιωόν. AκρίBou. Γεωπόνου - ΠεριθολλοντολόγOU 110
Ελ. ΠαπαδημητΡίou. Νομιάτpou 118
Δημ. ΜόσΧου. Λιμενάρχη Στuλίδaς 128

ΤΟΠΟθΕΤΗΣΕIΣ ΦΟΡΕΩΝ

• Eκnpoσώπoυ Συνασπισμού (κ. Πολυκανδριώτης) 133
• Εκπροσώπου KυνηγετtKOύ Συλλόγου (κ. Παπαοταμούλης) 138
• Βασ. TσaλίKη : 140
• Εκπροσώπου αλιέφν 142
• Eκnpoσώπoυ εt'. HeIIafarm 143
• Eκnpoσώπoυ Οικολογικής Κίνησης Λαμίας (κ. Φ. Μαυρίκας) 144
• Εκπροσ. Συλλόγου Γυναικών Στυλiδας (κ. Φ. Δελενίκα) 147
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ 150

ΠINflίΚEΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

α) Κων. Στασινού 153
8) Ιωόν. Ακρί6ou 157
γ) Ι(ι)όν. Σανιδό 161
δ) Ελ. Παπαδηl-Dlτρίou 165
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑ ΤΟ 8' ΣΥΝΕΔΡΙο 173

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



·6·
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανθρώπινηύπαρξη από την εποχή της εμφανί

σεώςτης στονπλανήτη μας είναι στενά εξαρτημένη

από το φυσικό περιβάλλον.Τα βασικά στοιχεία της

ζωής, ο ήλιος, το έδαφος, ο αέρας και το νερό στο

διάβα των αιώνων δέχτηκαναλόγιστες ανθρώπινες

επεμβάσειςμε αποτέλεσματη διατάραξητης οικο

λογικής ισορροπίας και την υποΒάθμισητης ποιό

τητας της ζωής.

Σήμερα ο άνθρωπος, διαπιστώνονταςτα μεγάλα

του λάθη και τον επαπειλούμενοκίνδυνοτης ίδιας

του της ύπαρξης,καταβάλλειεπίπονεςκαι απεγνωσμένεςπροσπάθειεςγια την

αναστροφή της λανθασμένης πορείας και τη λήψη μέτρων για την, όσο το

δυνατό, διατήρησημιας καλύτερηςφυσικής κατάστασηςτου περιβάλλοντος.

Ο νομός μας, ένας νομός πλούσιος σε πρωτογενείς ύλες, ήταν φυσικό ν

ακολουθήσει την ανamuξιaκή διαδικασία της εποχής μας και να δεχτεί την

άμεση και δυσάρεστηαπάντησητης φύσης. Μια απάντησηπου αφύπνισε και

επέφερετη δραστηριοποίησηγια την προστασίακαι τη σωτηρίατου περιβάλ·

λοντος.

Το 20 Συνέδριο της Λαϊκής Επιμόρφωσης της Νομαρχίας Φθιώτιδας, του

οποίου το πλούσιο και τόσο ενημερωτικό κι εποικοδομητικό υλικό παρατίθεται

στις επόμενες σελίδες, προς αUΤΉ την κατεύθυνση έστρεψε τις επιδιώξεις του.

Στόχεψε, με επιτυχία πιστεύουμε, στην καταγραφή όλων των προΒλημάτων

που αφορούν στη ρύπανση και μόλυνση του MaλιαKOύ κόλπου, στην εξεύρεση

προληmικών, ανασταλτικών και καταΟ1 αλτικών τρόπων αντιμετώπιοηςτους, μα

κύρια στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση όλων των φορέων και πολιτών στο

σοΒαρό αυτό θέμα, προκειμένου από κοινού να ενισχυθεί και επανέλθει η αρ

μονική συνύπαρξη της φύσης και του ανθρώπινου πολιτισμού.

Υπογράμμισε όσο πιο έντονα ήταν δυνατό τη συνολική ευθύνη για τη δυσά
ρεστη σημερινή "παρουσία" του MaλιαKOύ κόλπου στη ζωή μας και επεσήμανε
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την ανάγκη να είναι το ενδιαφέρονόλων μας σuνεχές και έμπρaκrο, γιατί οι

ισορροπίεςείναι πολύ εύθραυστες.

Ο MaλtOKός κόλπος από τα ομηρικά ακόμη χρόνια υπήρξε πόλος έλξης

πολλώνελληνικώνφύλων, κινητήριοςανamuξιaκόςμοχλός και χώρος ΠOλm

σμικών εκρήξεων. Στα κατοπινό δε χρόνια χώρος θυσίας κοι τόπος εθνικού

προσανατολισμούκοι προσκυνήματος.

Σε μας. εναπόκειταινα εξακολουθήσεινα είναι πηγή ζωής γιο τη ΦθιώτιδΟ,

και τη χώρα γενικότερο. Σε μας εναπόκειταινα τον καταστήσουμεευχή ή ΚΟ

τάρα για το σήμερα, μα και για τις επερχόμενεςγενιές.

Και ας μην ξεχνάμε το σύνθημαπου τόσο εμφαντικάτονίσθηκε στο συνέδριό

μας:

"Δεν,κληρονομήσαμετη γη από τους γονείςμας, μα την,έχουμεδανειστείαπό

τα παιδιά μας".

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣΝ.Ε.Λ.Ε
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Με τηλεφωνική επικοινωνία ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ, κύριος Στ. Μάνος, εύχε

ται επιτυχία στην όλη προσπάθεια που γίνεται γιο το ΜΟλιακό κόλπο και λυπάται

που δεν θα παρευρεθεί, άν και το ήθελε πάρα πολύ. Λόγω σοβαρών όμως
ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν θα παραστεί και εύχεται καλή επιτυχία,

Χαιοετισμός Χ. Αθανασίου Ξαf;αά

Βουλευτή Ν. Δημοκρατίας Φθιώτιδας

Υπουργού Εμπορίου .

-Αγαπητοί σύνεδροι,

Η προσπάθεια που κάνετε να σώσετετη θάλασσατου Μαλιακού κόλπου, που

αποτελεί πηγή ζωής για το Νομό μας, αξίζει θερμά συγχαρητήρια, θέλω να με

νοιώθετε δίπλα σας, γιατί είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω αυτήν την προσπά

θειο, όχι μόνο όσο μπορώ, αλλά όσο πρέπει

Ο Μαλιακός ας γίνει ο στόχος όλων μας. Θερμή παράκληση σας απευθύνω,

να μου στείλετε τα πορίσματα του Συνεδρίου, επειδή σήμερα λόγω σοβαρών

κυΒερνητικών υποχρεώσεων, δεν μπορώ να παρίσταμαΙ.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ο αγώνας σας αuτός, ας γίνει παράδειγμα για

μίμηση:

Αθανάmος Ξαρχάς

Βουλευτής Ν. Δημοκρατίας Φθιώτιδας

Υπουργός Εμπορίου

Χαl.Qετισμός Χ. Τιιαντ. Μπέλλον,

Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ν. Φθ/δας.

Κατ αρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη για την αργοπορία, ανειλημμένες

όμως υποχρεώσεις με ανάγκασαν μόλις τώρα να έρθω στη συνεδρίαοη αυτή,

στη συνδιάσκεψη αυτή.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι ακριβώς ~ Ο Μαλιακός είναι η ζωή μας-. Πραγ

ματικά για εμάς εδώ στη Φθιώτιδα ο Μαλιακός είναι η ζωή μας, μπορούμε να

πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, μπορούμε να Βοηθήσουμε, ούτως ώστε ο

Μαλιακός να γίνει πραγματικά πηγή ζωής. Όλοι τον χρειαζόμαστε το Μαλιακό.

Ξέρουμε τι έχει συμβεί όλα αuτά τα χρόνια, δεν λέω μόνον την τελευταία OKra
ετία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προηγούμενα δεν κάναμε τίποτε για το Μαλιακό.

Κάναμε πολλές ενέργειες για να καταστρέψουμε το Μαλιακό.

Είναι καψός πλέον, έστω και τώρα, να πάρουμε την υπόθεση αυτή στα χέρια

μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.

Τίποτα δεν είναι μη ανατρέψιμο. Οπωσδήποτε η κατάσταση του MaλιαKOύ

είναι τέτοια, που μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να φτάσουμε το Μαλιακό σε

τέτοιο επίπεδο που να γίνει πάλι πηγή ζωής.
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Εγώ από τη θέση που κατέχω, από τη θέση την οποίαν οι κάτοικοι της Φθιώ

τιδας, ο λαός της Φθιώτιδας με έστειλε, θα προσπαθήσω να κάνω το καθετί να

βοηθήσω, αφού λάβω τα συμπεράσματα.

Και με βάση αυτάτα συμπεράσματα θα μπορέσω να βοηθήσω. Ο κ. Νομάρχης

πάρα πολλά στο σύντομοδιάστημα που έχει στη Φθιώτιδα έχειπροσφέρει, πάρα

πολλά έχει κάνει. >

Πιστεύω ότι και σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει και όλοι μαζί εμείς που

ενδιαφερόμαστε για το Μαλιακό, οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, ο Νομάρχης, η

πολπική ηγεσία, θα βοηθήσουμε για να πάμε μπροστά.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, και πάλι και σuγχαρηπΊρια για όλους εσάς, που γί

αυτές τις δύο μέρες βρεθήκατε εδώ, για να μπορέσετε να βάλετε και εσείς ένα

λιθαράκι σ' αυτόν τον τομέα που λέγεται Μαλιακός κόλπος.

Πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε όλοι μας. Γειά σας.

XαιQετισμός Χ. ΦQανς TσαγκάQη,

Βουλευτή Ν. Δημοκρατίας Ν. Φθιώτιδας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Νομάρχη μας, που με τόση

ζέση έχει πάρει πάνω του όλα αυτά τα καυτά προβλήματα του Νομού μας, τα

οποία θα συντελέσουν στην ανάπτυξη του τόπου.

Θα μου επιτρέψετε, κύριε Νομάρχα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, να σας δια

βάσω κάτι το οποίο είχα γράψει προ καιρού.

Όπως θυμάστε, το έμβλημα του έτους περιβάλλοντος, ήταν μια άσπρη μαρ

γαρίτα, ένα μπλε γρανάζι σε πράσινο φόντο. Η άσπρη μαργαρίτα χάθηκε και

όταν τη βρίσκουμε ακόμα είναι πιτσιλισμένη με λάδια και κατάλοιπα καυσαε

ρίων.

ΤΟ μnλέ γρανάζι που συμβόλιζε την καθαριότητα στη βιομηχανία, εξακολου

θεί να περιστρέφεται κατάμαυρο. Και ο πράσινος φόντος, δεν βρίσκεται που

θενά αλλού, παρά, και εκεί ξεθωριασμένος, στο έμβλημα του ΠΑΣΟΚ.

Στις 20 Μαρτίου του 1988, έληξε το έτος περιβάλλοντος, τα σκουπίδια και οι

βρωμιές παρέμειναν. Οι μεγάλες κουβέντες των αρμοδίων Υπουργών, από τη

Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Ελλάδα κατά την έναρξη του έτους περιβάλλοντος,

21/3/87, απεδείχθησαν σαπουνόφουσκες που σπάσανε με κρότο. ΟΙ πομπώδεις

ομιλίες και οι διακηρύξεις τους, ένα ατέλειωτο οικολογικό μπλα μπλα.

Μόνο ένας μήνας σωστής δουλειάς για την προστασία του περιβάλλοντος,

θα ήταν καλύτερος από δώδεκα μήνες κουβεντολόι, προβολής Υπουργών και

άλλων ειδημόνων, οι οποίοι το μόνο όργανο το οποίο έχουν αναπτύξει είναι η

λαλούσα ατερμόνως γλώσσα που πολλά λέει και τίποτα δεν κάνει

Αλλά είναι γνωστό, ότι οι ωραίες κουβέντες είναι φθηνότερες, δεν κοστίζουν

τίποτα σ' αυτούς, εάν συγχρόνως η κουβέντα γίνεται σε άνετες αίθουσες πο

λuτελών ξενοδοχείων, με προσφορά εκλεκτών εδεσμάτων, τη συνοδεία ελα
ΦΡΟλαϊκών ασμάτων και παρουσία καλ/ιεπιστάτων θεραπαινίδων. Αυτά συνέ
Βηοαν επί ΠΑΣΟΚ, κύριοι, στο έτος περιβάλλοντος.
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Η ΕΟΚσυνέβαλεμε26.000.000 μάρκαγιατο έτος περιΒάλλοντος. Πά:Jα πήρε

η Ελλάδα; Πουθενά δεν έχει αναφερθεί. Και αν δεν πήρε, γιατί δενnήρε; Και αν
πήρε, πού πήγανε;

Στο έτος αuτό, το 1988, η Αθήνα κατακλύζεται, άνθρωποι πεθαίνουν από το

νέφος, τα λύματα πέφτουν σro Σαρωνικό, στο θερμαϊκό, στον Παγασηηκό, σro

Μαλιακό και παντού στην Ελλάδα, χωρίς κανέναν, έστω στοιχειώδη, βιολογικό

καθαρισμό.

Οι ακτές γεμίσανε πλασnKό και τενεκεδάκια κόκα· κόλας. Οι είσοδοι των

πόλεων και ιδιαιτέρως της Λαμίας, γεμίσανε από μπάζα, ελαστικά αυτοκινήτων,

ξετιναγμένους σουμιέδες, ξεσκισμένα στρώματα. Τα πάρκινγκ των εθνικών

οδών υπαίθρια αφοδευτήρια, τα ξεροπόταμα χωματερές που τα σκαλίζουν

αδέσποτα σκυλιά.

Και τελειώνω με ένα σύνθημα, το οποίο έΒγαλε ένας Οργανισμός για την

προστασία του περιβάλλοντος που λέει, δεν κληρονομήσαμε τη γη από τους

γονείς μας, την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΧαLQετισμός Χ. Αθανασίου Παφίλη

BooλεUΤΉ Συνασπισμού Φθιώτιδας

-Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, αδυνατώ να παρευρεθώ στο Συνέδριο.

θεωρώ ότι το Συνέδριο θα πρέπει να αποτελέσει εφaλτήρα για ης προσπάθειες

όλων μας, με στόχοτη σωτηρία του MaλιαKoύ, την αποτροπή της καταστροφής

του και την αναβάθμισή του σε έναν κόλπο πνεύμονα για το περιβάλλον, αλλά

και για την οικονομία της περιοχής μας.

Είναι καιρός, η μέχρι τώρα κυΒερνητική αδιαφορία για το μείζον θέμα του

MaλιαKOύ, νασταματήσει καιη Πολπείασυνεργαζόμενη μετουςφορείς, να Βρει

τους τρόπους εκείνους που θα σταματήσουν την ανriστρoφη μέτρηση.

Με αυτές ης σκέψεις επισημαίνω, όπ οι προσπάθειες αυτές θα Βρουν την

αμέριστη συμπαράσταση και την ενεργό συμμετοχή μου στο έπακρο. Εύχομαι

επιτυχία στις εργασίες σας -.

Αθανό010ς Παφίλης

Βουλευτής Συνασπισμού Φθιώηδας

ΧαLQετισμός Χ. Αθ. Mπλoitνα

Δημάρχου Στυλίδας

Παvooιoλoγιώτατε, κύριε Βουλευτά, Στρατηγέ, κύριε Εκπρόσωπε της ελ

ληνικής Αστυνομίας, κύριε Νομάρχα, Προεδρείο, κύριοι εισηγητές, φίλες και-=-

φίλα που ήρθatt σήμερα εδώ. πραγματικό πιστεύω. όχι από ηθική σκέψηI(ΊίίlΙΙ'. .
εUΓένεια, αλλά από εΙΛUφίνεια, ότι σήμερα οποιοοδήποτε λόγος και oπoιαδ~:
ποτε ομιλία μαραίνεται μπροστά στην πραγματικότητα που εκφράζβι· αυτό το

\
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Συνέδριοπου έχει σχέση με το Μαλιακό κόλπο.

Πιστεύω, όη θα χρειαστεί στη διάρκεια να πω τις προτάσεις της Τοπικής

Αυτοδιοίκησηςκαιτου Δήμου Στυλίδας.Εκείνοπου προέχει,είναισήμερααυτό

το Συνέδριο και αυτές οι εμπειρίεςπου θα αποκτήσουμε,να αποτελέσουντην

πλατφόρμαγια να σώθεί ο Μαλιακόςκόλπος.
Ευχαριστώπάρα πολύ.

Ο uδροδιόrοπος- ΙΠ'ς' .ειι601Jiς rou Σπερχειού
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Pi ΜΕΡΟΣ

ΕισήΥηση του Χ. ΧιίστOtJ Λαδιά,
Οικονομολόγου M.S.C., Νομάρχη Φθιώτιδας

Επίκ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι.

"Κυ6εονητιχή πολιτιχή 'Και διαχείοιση πεoι6άλλovτoζ

Πανοσιολογιώτατε, κύριε Βουλευτά, Στρατηγέ μου, κύριε Διευθυντά της

Αστυνομίας, κύριε Δήμαρχε, διακεκριμένοι μας εισηγητές, κυρίες και κύριοι

σύνεδροι,

Το δεύτερο Συνέδριο 1ης ΝΕΛΕ με θέμα ~o Μαλιακός είναι η ζωή μας·,

στοχεύει, όπως είχαμε εξαγγείλει, στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των

ατόμων που σχεδιάζουν σε τοπικό επίπεδο πολιτική για τη διαχείριση του πε·

ριΒάλλαντος.

Στοχεύει, επίσης, στην ευαισθητοποίηση των επιοτημόνων για εντονότερο

ενδιαφέρον για την έρευνα και τη μελέτη, που έχει σχέση με την οικολογία, με

το περιΒάλλον.

Στοχεύει, επίσης, στην καταγραφή γνώσεων, απόψεων και προτάσεων, θέ

σεων κοι άλλων χρησίμων στοιχείων για τη διαμόρφωση των κατευθυντηρίων

γραμμών και τέλος, στοχεύει στη δημιουργία, όπως είχαμε άλλοτε υποσχεθεί,

δύο Επιτροπών νομαρχιακού επιπέδου. που θα έχουν σαν αντικείμενο, τον

έλεγχο και την προστασία του MaλιαKOύ κόλπου και την προστασία των παρα

κτίων περιοχών, καθώς επίσης και της Επιτροπής εκείνης που θα ασχολείται με

τη μελέτη των προΒλημάτων του MaλtαKOύ κόλπου.

θα ήθελα δε να τονίσω, ότι οι παραπάνω στόχοι είναι και απαραhητες προϋ

ποθέσεις για το σχεδιασμό περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και για την

υλοποίησή τους.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, τα ταχύρρυθμα προγράμματα ανάmυξης, που

πραγμaτoπoιooνrαι στα πλαίσια της περιφερειακής πολιπκής, για την εγκα

τάσταση μεγάλων μονάδων και την εγκαθίδρυση ευρείας κλίμακας εκμεταλ

λεύσεων, στον περιορισμένο σχετικά χώρο της περιφέρειας, έχουν σαν απο

τέλεσμα τη διατάραξη των πaλtών χρήσεων γης και λεπουργιών στην περιοχή

και Βάζουν επιτακτικά το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού τους με στόχους.

Πρώτον, την εναρμόνιοή τους jJε το φυσικό περιβάλλον και δεύτερον, τη συμ

ΒιΒαστότητά τους μεταξύ τους.

Από τα παραπάνω προκύπτει, κυρίες και κύριοι, ότι το αναγκαίο γνωστικό

αντικείμενο για τα στελέχη πραi>θησης και εφαρμογής της περιφερειακής πο

λιπκής είναι:

Πρώτον, μια πρώτη επαφή με τον παράγονtα φυσικό περιΒάλλον, μέσα από
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την προσέγγιοη θaσΙKών εννοιών της επιστήμης της οικολογίας.

Δεύτερον. μια συνοπτική ανάλυση της όχλησης που ΠΡOKaλεπαι από τις

επιμέρους δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στην περιφέ

ρεια, της ποιότητας του περιβάλλοντος, που είναι απαραΠητη για κάθε δρα

στηριότητα, καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν.

Με βάοη τα ανωτέρω, είναι χρήσιμο να επιχειρεπαι η κατασκευή συστημάτων

συνολικής οικολογικής • περιβαλλοντολογικής διαχείρισης της περιφέρειας,

καθώς και να γίνεται μια προσέγγιοη στην οικονομική διάσταση και τα νομικά

διοικητικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΝΟΜΑΡΧΙΙ 18IΙΤΙΔΑΣ Ι

28 ΣΥΝΕΔΡΙΟ· 28t29 ΣΟ"'.

Ο !\ιμενόρχης ΣιυlJίδας. ιι. Μόσχος, ονοιπύσσε, mv ε,σήyησn ιου

Σε ό,τι αφοράτον Μαλιακό:

Έτόι λοιπόν, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, με την εμπειρία αυτού του Συνε
δρίου, καθώςκαι την εμπεφίαάλλωνπαρεμφερώνεκδηλώσεων,η πoλmκήμας

για τη διαχείριση του περιβάλλοντοςθεωρούμε ότι θα γίνει αποτελεσματικό

τερη και θα υλοποιήσουμεσύντοματόσοτο κυβερνητικόμας πρόγραμμα,όσο

και τις επιδιώξειςτων κατοίκων του νομού μας για τη σωτηρία του Μαλιακού

κόλπου.

Η σημερινή ΚυΒέρνηση με το πρόγραμμό της για τη διαχείριση του περι

βάλλοντος, στοχεύει:

~ ΠΡώτον,στηνολοκλήρωσηέργωνμεάμεσηπροτεραιότητατα αποχετευτικά
εργα σε παραθαλασσίουςκαι τουριστικούς οικισμούς με τη δημιουργία βιο-
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λογικών καθαρισμών.

- Δεύτερον, στον έλεγχο των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που βρί
σκονται κοντό στις aκrές.

- Τρίτov, στη δημιουργία έργων εξωραϊσμού των ακτών, για την αποκατά

σταση των περιβαλλοντολογικών ζημιών σε συνεργασία πάνω με τους ΟΡ

γανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Τέταρτο, επιδιώκει πάλι τον αυστηρό tλεγχo της παράνομης αλιείας, τον
χωροταξικό προγραμματισμό των παραθαλασσίων περιοχών και τέλος,

- Πέμπτον, η Κυβέρνηση στοχεύει, στη συμμετοχή όλων των περιοχών τ/ς

Ελλάδας, που έχουν το ίδιο πρόΒλημα, τη συμμετοχή στα πρoγράμμσrα της

ΕΟΚ, καθώς επίσης και σε άλλα διεθνή προγράμματα προστασίας του θαλασ

σίου ΚΟΙ napoκriou περιΒάλλοντος.

Κυρίες κοι κύριοι σύνεδροι, στο πρόγραμμα των δημοσίων έργων της Νο

μαρχίας μας, καθώς και στα άλλα προγράμματα τ/ς Ευρωπαϊκής Koιν&rητας,

εντάξαμε και θα ενrόξουμε έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, των

παρακτίων περιοχών και της θάλασσας του Μαλιακού κόλπου.

Θεωρούμε όμως, ότι με τη σημερινή σας συμμετοχή θα τονιστούν οι απα

ντήσεις ή θα δοθούν νέες απαντήσεις στις βασικές υποθέσεις σχεδιασμού για

τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Και αυτές οι βασικές υποθέσεις - ερωτήματα, που από εσάς περιμένουμε

ης απαντήσεις, διακεκριμένοι μας εισηγητές και φίλοι σύνεδροι, είναι:

α) τί σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, τί σημαίνει ρύπανοη, πόιες είναι

οι διαστάσεις του προβλήματος γενικότερα;

β) είναι πράγμαη ανταγωνιστικοί οι στόχοι της ανάπrυξης και της διατήρησης

του περιβάλλοντος; Μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη σε μια περιοχή, χωρίς να

ζημιώνει το περιβάλλον;

γ) Ποιες είναι οι διαστάσεις του προβλήματος για τη Φθιώτιδa; Η λεκάνη απορ

ροής του Σπερχειού, οι βιομηχανίες της περιοχής, οι τουριστικές εγκαταστά

σεις, δημιουργούν απόβλητα που αποτίθενται στο Μαλιακό;

δ) Τί σημαίνει αυτό και τί επιπτώσεις μπορεί να έχει για την περιοχή μας γενι
κότερα;

Τί είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν; Υπάρχουν επιλογές; Είναι 1Jψηλού

κόστους οι λύσεις που προτείνονται;

ε) Είναι δυνατόν να υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες στη βιομηχανία, τον

τουρισμό, τη γεωργία, χωρίς να δημιουργούν περιβαλλovτoλoγικά προβλή

ματα; Τί σημαίνει βιολογικός καθαρισμός;

στ) Τί είδους επιπτώσεις μπορούν να υπάρχουν στην περιφερειακή και τοπική

ανάmuξη;

Μήπως οι απαπούμενες επενδύσεις για τη διατήρηση του περιβάλλovτoς, δη

μιουργήσουν έλλειψη χρημάτων για άλλα έργα, όπως είναι η οδοποιία, οι τη

λεπικοινωνίες, η ενέργεια και ίσως και άλλα περισσότερα;

ζ) Τί είδους κυβερνηηκή πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί στο θέμα αυτό; Στη

δική μας περίπτωση κυρίως; Πώς η Κυβέρνηση σετοπικό επίπεδο, στηνπεριοχή
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μας, θα συγκεράσειτους στόχουςτης ανάmυξηςκαι της διατήρησηςτου πε

ριΒάλλοντος;

η) Έχουμε υποχρέωσηνα διατηρήσουμετο περιθάλλον;

Κυρίεςκαι κύριοι εισηγητέςκαι σύνεδροι,θα ήθελασε αυτότο σημείονα σας

ευχαριστήσωγια τον κόπο που υΠOθληθήKaτε, καθώς επίσης και για τις απα

ντήσεις - προτάσεις που ελπίζουμε να μας δώσετε και να μας καταθέσετε στο

Προεδρείο.

θέλω δε να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους όλων εκείνων που σχεδιάζουν

πολπική σε τοπικό επίπεδο, γιατί και η κατεύθυνση για άριστα αποτελέσματα,

είμαστε θέβαιοι ότι θα δοθεί από εσάς σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα.

Αλλά εmnλέον να είστε θέθaιες και βέθαιοι, ότι θα πετύχουμε την ευαισθη

τοποίηση όλων εκείνων των επιστημόνων, που ασχολούνται με το θέμα διαχεί

ριση του περιθάλλοντος, την οικολογία, τη ρύπανση, την προστασία των θα

λασσίων περιοχών μας.

Είμαστε βέθαιοι, ότι η σημερινή αυτή συνεδρίαση, είναι η απαρχή μιας νέας

πoλmκής για το Νομό Φθιώτιδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

EWΉyηση κ. Δημ. Pil;oιι,

Ιχθυολόγου

"Αλιευτική διαχείοιση και ποοστασία τον ΜαλιακΟΟ

Καταρχήν, θα ήθελα να ζητήσω κάποια συγνώμη για τυχόν ατέλειες που

υπάρχουν στην εισήγηση, αυτό προκύmει από τον περιορισμένο χρόνο που

είχαμε να την οργανώσουμε.

Εισαγωγή

θα κάνουμε σαν αρχή μια συνomική προσπάθεια στο να περιγράψουμε αυτό

το θαλάσσιο οικοσύστημα, να το οριοθετήσουμε κ.λπ. Ο Μαλιακός είναι ένας

μικρός κόλπος, γύρω στα 90τετραγωνικά χιλιόμετρα, κλειστός που οριοθετείται

από τη νοητή γραμμή που ενώνει το ακρωτήριο Κνήμις - Λιχάδα - Βασιλίνα και

Τάπια.

Η είσοδοςτου κόλnoυείναι 12,5 μίλια, το δε πλάτος του 6 μίλια. Επειδή όμως,

παρουσιάζεται μια στένωση στη μέση της πιο πάνω υδάτινης έκτασης, συνη

θίζεται να ονομάζεται έσω Μαλιακός, το τμήμα που εισχωρεί 6,5 μίλια κι έχει

πλάτος 1,5 μίλι και οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα ακρωτήρια

Χιλιομίλι - Κοραβοφάναρο.
Το Λιθάρι είναι μια αθαθής θαλάσσια έκταση, εκτιμιέται περίπου στα 5.000
στρέμματα που OX'lματίζεται θρρείως των εκβολών του Σπερχειού και που

εμφανίζει χαρακτηριστικά λψνοθάλασσας. Το βάθος κυμαίνεται από μηδέν

μέχρι οκτώ μέτρα. Στο μεγαλύτερο τμήμα αυτού περίπου και μέχρι βάθους

πέντε μέτρων αποτελεί ενιαίο σύστημα με τον υγροθιότοπΟ της Ανθήλης. Κατά

την άμπωτη το μισό περίπου τμήμα του Λιθαριού μένει χωρίς νερό. Το Λιθάρι

αποτελεί ένα αξιόλογο θαλάσσιο οικοσύστημα και χώρος συγκέντρωσης με-
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γάλου αριθ~oύ ιχθυδίων, γι' αυτό το έχουμε ονομάσει νηπιοτροφείο ψαριών,

όπου περνουν τα πρώτα στάδια της ζωής τους, για να καταλήξουν αργότερα

οτο Μαλιακό για τον οποίο αποτελούν διαρκή πηγή ΤΡΟΦΟδοσίας του σε υδρό
Βιους oργανισμoιjς.

Το Λιθάρι υποΒαθμίζεται καθημερινά από τη ρυπαντική δράση του Σπερχειού
ποταμαύ, ενώ αtγά - σιγά εξαφανίζεται από τη μεγάλη προσχωσιγενή δράση

του.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 144 του '86 απαγορεύτηκε η αλιεία στην εν λόγω

περιοχή, για την προστασία του. Δυστυχώς, με την απαγόρευση δεν εππεύ

χθηκε το επιθυμητό, λόγω της μεγάλης του παραγωγικότητας που απσrελεί

πρόκληση για τους παράνομους αλιείς και τις αδυναμίες από τη μεριά της

Λιμενικής Αστυνομίας, λόγω δυσχερειών προσέγγισης από στεριά και θάλασ

σα,

Τώρα θα αναφερθούμε στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες.

Αλιεία. 1α} Υφιστάμενη κατάσταση.

Η αλιεία στο Μαλιακό κόλπο διενεργείται από 322 σκάφη παράκτιας αλιείας,

δικτυάρικα • παραγαδιάρικα, και απασχολούνται αποκλειστικά σ αυτή περίπου

700 ψαράδες. Ο τύπος των σκαφών είναι κυρίως το τρεχαντήρι και δευτερευ·

όντως η κουρίτα, ΟΙ μηχανές που χρησψοποιούνται είναι 1 μέχρι150άλογα, ενώ

το μήκος των σκαφών κυμαίνεται από 4 μέχρι 12 μέτρα.

Λόγω της περιορισμένης ικανότητας των περισσοτέρων αλιευτικών σκαφών,

παρατηρείται μια συσσώρευση των δραστηριοτήτων κοντά στις ακτές του Μα·

λιακού, παραΒλέποντας έτσι, ίσως, ορισμένα πλούσια αλιευτικά πεδία ανοιχτά

του Μαλιακού, που ίσως μένουν ανεκμετάλλευτα,

Εδώ αναφέρομαι, ότι για τον έξω Μαλιακό, επειδή υπάρχουν ισχυρά ρεύματα,

αντικειμενικά γί αυτά τα σκάφη υπάρχει πρόβλημα για την τοποθέτηση στaτι·

κών δικτυών, Υπολογίζουμε, ότι μπορεί να ψαρέψουν έξω από το Μαλιακό και

στο δίαυλο των Ωρεών βόρεια και στο δίαυλο της Κνημίδας μόνο δύο φορές το

μήνα,

Στον έσω Μαλιακό αυτή τη στιγμή, ισχύουν τα περισσότερα μέτρα αλιείας

από όλη την Επικράτεια. Εδώ απαγορεύεται η αλιεία της μηχανότρατας, του γρι

• γρι και κάθε είδους συρόμενων εργαλείων, το ελάχιστον άνοιγμα του δικτύου,

είναι 22 χιλιοστά και το ανώτατο εππρεmό ύψος του 13 μέτρα, Η συνολική

παραγωγή αλιευμάτων του κόλπου εKrψάται στους 1,200 τόν, εκ των οποίων

200 τόν, όστρακα και κυρίως τώρα κυδώνια,

Λέγεται ότι η παραγωγή το 1954 ήταν σχεδόν διπλάσια, αλλά αυτό δεν ~oρεί

να ελεγχθεΙ Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η αλιευτική παραγωγή κατά τα

τελευταία χρόνια παραμένει στάσιμη, με μια πτωτική τάση.
Κύριο αλιευτικό κέντρο της περιοχής είναι η Στυλίδα, ενώ τα υπόλοιπα αλιευ

τικά χωριά, κατά σειρά σπουδαιότητας, είναι: Αχλάδι, ΚαραΒόμυλος, Αγία Μα

ρίνα, Αγία Τριάδα, Μώλος,

Τα κυριότερα αλιευόμενα είδη ψαριών είναι κατά σειρά παραγωγής: κέ~oι,
γοφάρια, γλώσσες, κοκκάλια, λαυράκια κλπ. Ενώ από τα όστρακα κυρια ειδη,
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είναι το κυδώνι, το στρείδι και το χάβαρο.

Η αλόγιστη επέμβασητου ανθρώπουσε αυτό το θαλάσσιοοικοσύστημα,η

έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίαςτου ενάλιου πλούτου, η ρύπανση και

κυρίως η παράνομη και εV1ΌΤΙKή αλιεία προκάλεσαντ/ν υποβάθμισηκαι επη

ρέασαν δυσμενώςτην παραγωγικότητατου κόλπου.

18) Πρo8λήμαra, περιοριστικοί παράγοντες για την ανάmuξη του κλάδου

της αλιείας.

Τα κυριότερα πρ08λήμοτα που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας του Μα·

λιακού είναι τα πιο κάτω.

1. Ξεκινάμε από τη διanίοrωση, ότι τα αποθέματα του κόλπου είναι περιορι

σμένα και ότι συνεχώς υπάρχει η τάση εξάντλησής τους, σαν φυσική συνέπεια

της ρύπανσης και καταχρηστικής αλιείας. Η εξάντληση από παροδική που ήταν

κάποτε, τείνει να γίνει μόνιμη, ναρκοθετώντας έτσι την εύθραυστη διατήρηση

της φυσικής αναπαραγωγικής ικανότητάς του.

2. Η αλιεία στον κόλπο γίνεται με σκάφη, εργαλεία και μεθόδους που )(ρεΙ

άζoνrαι σίγουρα εκσυγχρονισμό.

3. Η υποδομή στην περιοχή, για στήριξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι

ένα πρόβλημα,( αλιευτικά καταφύγια, αλιευτικοί σταθμοί κλπ.)

4. Η μη εκσυγχρονισμένη αλιευτική νομοθεσία,

5. Η ελλιπής έρευνα όσον αφορά ζητήματα οικολογίας και αλιευτικής δια

χείρισης των αποθεμάτων για τον κόλπο μας.

6. Η μη ανάπτυξη του επαγγελματικού συνεταιριστικού πνεύματος στο χώρο

της αλιείας στα επιθυμητά επίπεδα, Εδώ αναφέρουμε ότι για το Μαλιακό,

υπάρχουν μόνο δύο Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι μόνο

στα χαρτιά,

7. Η μη κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψαρά, όπως και η μη απόκτηση

επαγγελματικής συνείδησης από την πλειοψηφία αυτών,

θ, Η εγκατάλειψη των παράκηων χωριών κυρίως από νέους, για την αναζή

τηση επαγγέλματος ασφαλέστερου και αποδοτικότερου.

9. Η δυσχέρεια εξεύρεσης νέων αλιευτικών πεδίων εκτός Μαλιακού και η

συνεχώς μειούμενη παραγωγικότητα αυτού, αποτελούν δεσμευτικό παράγoνrα

για την ανάπτυξη της αλιείας στην περιοχή.

10, Η ανεπάρκεια δυνατοτήτων προστασίας του Λιθαριού, που αποτελεί ένα

σπάνιο οικοσύστημα συγκέντρωσης γόνου ψαριών και πηγής εμπλουτισμού του

Μαλιακού, όπως αναφέραμε και παραπάνω,

Προτάσεις και προοπτικές.

Αφού λάβουμε υήόψη μας τα παραπάνω, οι επιδιώξεις μας για την αλιεία στο
Μαλιακό είναι:

- Η αύξηση της αλιευτικής παραγωγής όσο είναι δυνατόν,

- Βελτίωση του εισοδήματος και της ποιότητας ζωής των αλιέων του Μα-

λιακού.

- Προστασία και ορθολογική εκμετάλλευσή του και κυρίως του τμήματος

που ονομάζεται Λιθάρι και μπορεί να θεωρηθεί ενιαίο σύστημα με τον υδρο-
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θιότοΠΟ της Ανθήλης.

- Προώθησητης κατανάλωσης aλιεUΤΙKώνπρ.oίόντωv. που προέρχονται οπό
είδη που παρουσιάζουν πλεόνασμα ή πOU ΤUVχανouν μικρής εκμετάλλευσης.

ΓΙ' αυτό σχεδιάζουμε και προτείνουμε :
1) Την εκπόνηση μελέτης αλιευτικής διαχείρισης για τ? Μαλιακό, (ήδη υπο

θλήθηκε πρόγραμμα στην ΕΟΚγιατο 19θθ που θαθμολογήθηκε μεάριατα, αλλά
τον πρώτο χρόνο δεν εγκρίθηκε λόγω λαθεμένων χειρισμών από τη μεριά των
αVTΙπροαώπων μας σης Βρυξέλλες, ενώ το 19θ9 δεν χΡημστοδστή6ηκε λόγω

έλλειψης χΡημότων).

2) Τηνκατοσκευή ενός αλιευτικού καταφυγίου στον Καραθόμυλο, γιαιπόέχει

ζητηθεί η ένταξή του στα ΜΟΠ.
3) Την κατασκευή σταθμού εξυπηρέτησης αλιεUΤΙKών δραστηριοτήτων οτ/

Στυλίδα, (ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διεργασίες με τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό

Στυλίδας).

4) Την αξιοποίηση του σκάφους της υπηρεσiας μας -ΦθιώT\ς~, για την κα

λύτερη προστασία του MaλιOKOύ.

5) Την κατάρτισητων ψαράδωντης περιοχής μας, με δυο σεμινάρια διάρκειας

150 ωρών το καθένα, στα πλαίσια των Μεσογειακών Προγραμμάτων. Έχουν

εγκριθεί.

6) Την προώθηση ΚΟΙ άλλων μέτρων αλιείας για τον έξω Μαλιακό, για τη

διαφύλαξη μακροχρονίως των αποθεμάτων του.

7) Προτείνουμε τον εξOnλισμόΤOυ Υπολιμεναρχείου Στυλίδας, καθώς και των

λιμενικών σταθμών με σύγχρονα μέσα αστυνόμευσης, καθώς και πρόσληψη

εκπαιδευμένου προσωπικού.

θ) ΠροώΒηση της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση

της προστιθέμενης αξίας οτην περιοχή.

9) Τέλος, εισαγάγουμε το ρόλο του αλειοφύλακα στο Υπουργείο Γεωργίας και

ζητάμε το διορισμό αλειοφυλάκων για την προστασία κυρίως των ποταμών,

όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμμιά αστυνόμευση, όπως και του uγρ~ιό

τοπου της Ανθήλης από την παράνομη αλιεία.

Υδατοκαλλιέργειες.

Για τις υδατοκαλλιέργειες του Μαλιακού, μπορούμε να πούμε, όπως και γενικά,

όn αποτελούν αναγκαΡτική διέξοδο στα προβλήματα της αλιείας και εξισορ

ρόπηση της υποβάθμισης του υδάτινου αυτού φυσικού μας πλούτου, που

υφίσταται τόσο από αυτή, την αλιεία, όσο και από άλλες μας δραστηριότητες.

α. Υφιστάμενη κατάσταση.

Στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία

έξι μονάδες οστρακοκαλλιέργειας συνολικής δυναμικότητος 650 τόννων περί

που και μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στο ακρωτήριο Δρέπανο δυναμΙKότητgς

50 τόνο Η παραγωγή αυτών για το 1990 υπολογίζεται να φθάσει στους 140 τόν.
όστρακα και 10 τόνο τσιπούρα.

Επιπλέον. βρίσκεται υπό κατασκευή μια μεγάλη ιχθυοτροφική μονάδα στο

Μώλο που περιλαμβάνει ιχθυογεννητικό σταθμό, δηλαδή μονάδα aναπαp.α·
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γωγής των ειδών και μονάδα πάχυνσηςγια τσιπούρα και λουράκι, συνολικού

προϋπολογισμούπεντακοσίωνπενήντα εκατομμυρίωνδραχμών, που χΡημα

τoδoτεiταιήδη από τα ΜΟΠ.

Επίσης, σχεδιάζεταιη ίδρυση μιας ακόμα μονάδαςοστράκωνστην περιοχή

ΠιπιλίγΚQ Στυλίδαςαπό τον ΑλιευτικόΣυνεταιρισμόΣτυλίδας. Οπως θα δούμε

στο χάρτη, σε σύγκρισημε όλοτο σχεδιασμόκαι τις δραστηριότητεςπου ανα·

πτύσσονταισυνολικάγια το Νομό Φθιώτιδας,στο Μαλιακόέχει δοθεί μια προ

τεραιότ/τοστην καλλιέργειαοστράκων,μιας καιπροσφέρειιδανικέςσυνθήκες

ανάπτυξηςκαι προϊόνταασυναγώνιστηςυψηλής Βιολογικήςαξίας.

β. προβλήματακαι περιοριστικοίπαρόΥοντες.

Τa κυριότερα προΒλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών

είναι το παρακάτω.

1} Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες, προς το παρόν η οποιαδήποτε ανά

πτυξή τους, στηρίζετοι άμεσα στη μεταφορά και προσαρμογή ξένης ttxνQ

λογίας. Έτσι οι χώρες οι οποίες έχουν κάνει προόδους, όχι μόνο στον τομέα της

πάχυνσης των ψαριών, αλλά κυρίως στην αναπαραγωγή των ειδών αυτών,

λειτουργούν σαν πηγές τροφοδότησης τεχνολογικού εξοπλισμού.

2}Ένας δεύτερος παράγοντας, είναι η έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Στο

εργOTtκό, λόγω της ιδιομορφίας αυτών των μονάδων, (σκληρή δουλειά, σπα

μόνωση, όχι σταθερό ωράριο εργασίας), έχουν ενταχθεί πλειάδα αλλοδαπών

και στο τεχνικό επίσης, λόγω έλλειψης Kατoρτtoμένων ντόπιων.

3) Όσον αφορά οι οστρακοκαλλιέργειες ειδu<.ότερα των μυδιών, παρόλο που

ουτές του ~aλιOKOύ εμφανίζουν πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάmuξης, (εμπο

ρεύσιμο μέγεθος 7 -8 εKατoσrά σε λιγότερο από εννέα μήνες), ενώ εάν συγκρί

νουμε με την Κατερίνη ή με το Θερμαϊκό, εκεί έχουμε σχεδόν το διπλάσιο χρόνο

για να πετύΧουμε το εμπορεύσιμο μέγεθος, και πράόντα ασυναγώνιστης υψη

λής θιολογικής αξίας, αντιμετωπίζουν σήμερα προΒλήματα δtάθεσης που τεί·

νουν να τις καταστήσουν προΒληματικές.

Η εσωτερική αγορά, όπως διαφαίνεται δεν υπάρχει επαρκής για την Ελλάδα

και σχεδόν καθόλου για την περιοχή μας, παρά τη χαμηλή τιμή των 1500 δρχ.

το κιλό και αυτό όπως φαίνεται είναι ζήτημα γαστρονομικής κουλτούρας από

τη μια μεριά και επιφύλαξη των καταναλωτών από την άλλη για την υγιεινή

κατάσταση αυτών, που εδώ επισημαίνουμε ότι όλες οι μονάδες oστραKOKaλ

λιέργειας παρακολουθούνται διαρκώς για την ποιότητα των νερών (δειγματο

ληψίες μια φορά το ι.oiνα) και των οστράκων.

4) Η μη έγκαιρη εΚΠόνηση της μελέτης για τον καθορισμά ζωνών ανάmυξης

των υδατοκαλλιεργειών από το Υπουργείο Γεωργίας, δημιούργησε ορισμένα

προΒλήματα σroν κλάδο, ιδιαίτερα για το Μαλιακό που αφορά μΙKρoσuγKΡOύ·

σεις με άλλες χρήσεις και δραστηριότητες όπως τouρισηκές, αλιευτικές,

ναυσιπλοίας κλπ.

γ. Δυνατότητες, πΡοτάσεις, πρoaπnKές.

Ο Μαλιακός προσφέρει ιδανικές συνθήκες από την άποψη των γεωγραφικών,

κλιματολογικών και υδροβιολογικών συνθηκών για την ανάmυξη των υδατο-
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Kaλ/lεPyειών, κυρίως των οστράκων. Άλ/.ωστε το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι

τεράστιο.

Η "ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών γενικά, μπορεί να υποκαταστήσει ένα

μεγάλΟ μέρος των εισαγωγών, να αυξήσει τις εξαγωγές εκλεκτών ψαριών και

οστράκων, να προσθέσει στη διατροφή του λαού προϊόντα με υψηλή Βιολογική

αξία και ταυτόχρονα θα προσφέρει σημaΥ1Ίκές επενδυτικές διεξόδους, που θα

Βοηθήσουν την ανάπτυξη σε τοπική βάση.'

Γιο την επίτευξη των παραπάνω σχεδιάζουμε κοι προτείνουμε:-

1) Την ίδρυση πρότυπης κρατικής μανάδας αατραKαKaλλιέργειας με ιχθυαγεν

νητικό σταθμό γιο την αναπαραγωγή των οστράκων στο Μαλιακό.

Είναι η καλύτερη περιοχή που μι::ιορεί να γίνει αυτό.

2) Την προώθηση ενός προγράμματος μεταποίησης για το μύδι στην περιοχή

του MaλΙOKOύ. Η ίδρυση μιας τέτοιας μονάδας, θα οποτελέσει σημανηκή διέ

ξοδα ατις μανάδες αατράκων της περιαχής και αύξηση της πραατιθέμενης

αξίας του προϊόντος.

3) Τηνπραώθηση πραγράμματας έρευναςτης αγαράς. διάδαση Βελτιωμένων

μεθόδων διαχείρισης και συσκευασίας τ/ς παραγωγής, ώστε να μπορούν να

εμφανίζoνrαι ανταγωνιστικό σε μακρινές αγορές, η ενθάρρυνση και τεχνική

υποστήριξη των παραγωγών να λάβουν ενεργά ράλο στη διακίνηση των προϊό

ντωντους, διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης σταθμού καθαρισμού οστράκων,

σχεδιασμός πολιτικής για τη διεύρυνση τ/ς νrόπιας αγοράς μυδιών.

4) Την ενίσχυση τ/ς αποκέντρωσης των αποφάσεων στους Νομάρχες.

Η υδατοκαλλιέργεια συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα και ολοκληρώνει το

πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα σε μειονεκτικές και υποβαθμι

σμένες από τ/ν εγκατάλειψη περιοχές.

Πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι πέρα από το εμπορικό, τοπικό και το εθνικό

ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι υδατοκαλλιέργειες, ενισχύουν και ενισχύο

νται ταυτόχρονα και από τ/ν άποψη ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής.

Σήμερα, σαν προέκταση τ/ς απόκτησης συνείδησης από όλο και περισσο

τέρους ανθρώπους των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον και τ/ ζωή μας

πάνω στον πλανήτη και των αιτιών που πρέπει να αναζητηθούν στο συγκε

ντρωτικό και ανεξέλεγκτο τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης.

Οι υδατοκαλλιέργειες, παράλληλα με τ/ βελτίωση τ/ς αλιείας, συσχετίζονται

άμεσα με τ/ διατήρηση τ/ς ισορροπίας του περιθόλλoνroς που κυριαρχεί το

νερό, όπως είναι κι ο Μαλιακός.

Συνοψίζοντας και τελειώνοντας, αναφέρουμε ότι ο Μαλιακός κόλπος, παρόλο

που είναι ένας από τους πιο αξιόλογους όλης τ/ς Μεσογείου θάλασσας επι

στ/μονικά, άρα είναι και υποχρέωσή μας να τον διατηρήσουμε σε αυτά το

υψηλά επίπεδα, υποβαθμίζεται σαν οικοσύστημα από τις επανειληlψένες επεμ

βάσεις και από τη διαρκή απορροή σ· αυτό των αποβλήτων τ/ς εντεινόμενης

οικονομικής δραστηριότητας των γύρω περιοχών.

Ταυτόχρονα η δυτική πλευρά του, δηλαδή το δέλτα του Σπερχειού, αποτελεί
ένα πολύ παραγωγικό οικοσύστημα (βιοτόπιο), με μεγάλη αφθονία και ποικιλία
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ειδών του ανωτέρουζωϊκού Βασιλείου, σπανίων φτερωτών,γόνου ψαριών και

σπανίωνειδών, όπως είναι δυο είδη ψαριώντο pungitius Hellenicus και Tilapia
Melanopleura .
Δηλαδή, ο Μαλιακός και η περιοχή του, είναι όχι μόνο ένας πόρος για την

ανάmuξη, αλλά και μια περιΒαλλοντική αξία. Εδώ στο σημείο αυτό προκύπτει

κάποια δίλημμα. Είναι γνωστό, ότι η εντατικοποίηση της οικονομικής δραστη

ριότητας την οποία ΣWεπάγεται η ανάmuξη, έχει βλαβερή επίδραση στα οι

κοσυστήματα, ακόμα και σε αυτά τα οποία στηρίζεται η ίδια η οικονομική δρα

στηριότ/Τα.

Η επιδιωκόμενη εντατικοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στη γύρω

περιοχή και των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσα στον υγροβιό

τοπο, κινδυνεύει να υποβαθμίσει τόσο τα ευαίσθητο αυτό κλειστό οικοσύστημα,

ώστε να καταστρέψει και τις περιΒαλλοντικές αξίες και τον ίδιο τον αναπτυξιακό

πόρο. Ήδη ο βιότοπος και ο Μαλιακός έχουν υποστεί πολλές επιβαρύνσεις και

αλλαιώσεις, (mωτική τόση της αλιευτικής παραγωγής, ελόπωση της υδρόΒιας

πανίδας, εξαφάνιση ειδών πουλιών, ψαριών και οστράκων, αύξηση ειδών που

θεωρούνται δείκτες υποβάθμισης, ευτροφισμός κλπ).

Γενικά από βιολογική άποψη, την κατάσταση του Μαλιακού μπορούμε να την

κρίνουμε, ότι είναι καλή, ενώ ο υγροβιότοπος έχει unοβαθμιστεί. Ως στόχος της

προσπάθειάς μας, θα πρέπει να είναι η προώθηση της ανάπτυξης (αλιευτικής,

ιχθυοτροφικής, τουριστικής, γεωργικής κ.λπ.) με ταυτόχρονη και ενσωματω

μένη στην αναπτυξιακή διαδικασία μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών,

με παράλληλη δράση για την ενεργό προστασία του υγροβιότοπου της Ανθή

λης.

Ως βασική στρατηγική, θα πρέπει να επιλεχθεί η ενσωμάτωση της μέριμνας

για προστασία του περιβόλλον1"Ος του Μαλιακού στη δράση όλων των φορέων

της περιοχής, ώστε να είναι αποτελεσμαηκή, διότι είναι κοινή πείρα όλων μας,

ότι μόνο με απαγορεύσεις και ελέγχους, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί

προστασία.

Ανάλυση Πινάκων

Τώρα θα δείξουμε έναν πρόχειρο αλιευτικό χάρτη, όπου δείχνει τις δραστη

ριότητες, δείχνει τους κυριότερους αλιευτικούς σταθμούς, πόσα αλιευτικά

σκάφη υπάρχουν, τα περισσότερα οπωσδήποτε στη Στυλίδα. Εδώ είναι οι κυ

ριότερες περιοχές όπου αλιεύεται το κυδώνι, μια σημαντική αξία εμπορική για

το Μαλιακό, αφού αυτή τη στιγμή το κυδώνι πουλιέται γύρω στις 1.500 δρχ το
κιλό.

Εδώ επισημαίνουμε ότι είναι τα τελευταία αποθέματα που έχουν μείνει από

κυδώνι και αυτή τη στιγμή στο θερμα'ίκό που ήταν μια πολύ καλή περιοχή,

αλιεύονται 20 τόν. Εδώ υπολογίζουμεότι αλιεύονταιγύρω στους 200 τόν. ετη
σίως.

Εδώ είναι περιοχές όπου γίνεται η αλιεία στρειδιών και μια κάτω κοντά στο

Καινούριο. Περιοχές όπου υπάρχει το μαλιαρό το μύδι, το χάβαρο που λέμε.
Αναφέρουμετα σημεία στα οποία γίνονται δειγματοληψίεςσε μηνιαία βάση για
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έλε'f1!J των νερών. Εδώ έχουμε τώρα από μετρήσειςτou 1984 τιμές θρεπτικών

σuσταnKών. Εδώ μπορούμε να δΟΟμε τ/ αχέση νιτΡικών γενικά με φώαφαΡα

όΠου κανονικά η αναλoγiα πρέπει να είναι άζωτο πρός Φώσφορο 5 πρός 1, εδώ
έχουμε 15 πρός 1 δηλαδή έχουμε μια τριπλάσια σχέση, αφού αυτό σημαίνει

ευτροφισμό.

Μπορούμε να δούμε τις τιμές για τον εσωτερικό κόλπο να ης συγκρίνουμε με

τον δίαυλο των Ωρεών και με το βόρειο Ευβοϊκό. Οι δύο δίαυλοι αποτελούν το

εξωτερικό τμήμα του κόλπου.

Μπορούμετώρα εδώ να κάνουμε μια σύγκριση μετρήσεωνπου γίνανετο '82 και

το '84. Για τα νπρώδη βλέπουμε μια αύξηση σημανπκή ΚΩΙ για το δίαυλο των

Ωρεών μια σημαντική αύξηση ,.;οι για τον Βόρειο Ευβοϊκό. Οι άλλες οι τιμές

μπορούμε να πούμε ότι είναι περίπου σι ίδιες. Πάλι εδώ μπορούμε να Κάνουμε

μια σύγκριση των τιμών, εδώ μπορούμε να κοιτάμε μόνο το ολικό στα ιχνημέ_

τaλ/α,

Βλέπουμε πολύ υψηλές συγκενφώσεις σιδήρου για τον έσω Μαλιακό, ενώ για

τον ψευδάργυρο αυτά αποτελούν ιχνημέτaλλα τα οποία .είναι και τοξικά για

όλουςτους υδρόβιουςοργανισμούς, ο ψευδάργυρος,ο χαλκός και ο μόλυβδος,

κυρίως ο μόλυβδος.

Και βλέπουμεότιέχουμεπιο μεγάλητψή στον εσωτερικό. Καιγια το κάδμιο πάλι

και αυτό είναι πάρα πολύ τοξικό γιο τους υδρόβιους οργανισμούς.

Εδώ υπάρχει μια σύγκριση των τιμών, πάλι μπoρεiτε να κοιτάτε τα ολικά,

δηλαδή αυτή τη στήλη για τον εσωτερικό, για το ααυλο για το βόρειο Ευβαίκό

και μετά για το νότιο Ευθοϊκό, όπου εκεί ανεθαίνOtN οι τιμές, όπως βλέπετε με

τη Χαλκίδα και με την Ελευσίνα.

Για το Λιθάρι αναφέρουμε κάποια αποτελέσματα μικροβιαλογικών εξετάσεων

που γίνανε το 1985. 'Η'ταν η περίοδος που κάναμε πρoσnάθειες τότε, μετά από

απήματα των αλιέων της περιοχής, να απαγορεύσουμε την περιοχή και να την

προστατεύσουμε. Βλέπουμε κάτι φανταστικές τιμές κολοΒακτηριδίων με επι

θυμητό όριο πιθανό αριθμό κολοβακτηριδίων 70 ανά 100 ml. Έχουμε πCφει

δείγμα με 170.000. .
Τα δείγματα παίρνονταν από τα ίδια σημεία και όσο πλησιάζουμε προς τις

εκβολές, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν οι τιμές.

Ένας πίνακας ετήσιας παραγωγής, όπου φαίνεται η στασιμότητα στην παρα

γωγή, του Αλιευτικού Συνεταιρισμού που από εκεί έχουμε ασφαλή στοιχεία.

Και η συνολική παραγωγή για το Νομό Φθιώτιδας. Στοιχεία πιο παλιά δεν μπο

ρούσαμε να έχουμε γιατί δεν υπήρχε και η υπηρεσία μας.

Πίνακας αλιευτικών σκαφών που δείχνει κατά Δήμο ή Κοινότητα σε σύνολΟ

322 που αλJ..εύOuνστο Μαλιακό. Και εδώ η σύστασητωναλJ..ευμάτων. Βλέπουμε

ότι κυριαρχείο κέφαλος σε ποοοστό 72%. Αυτή είναι η παραγωγή του Maλια
κού. Μετά δεύτερα είναι τα γοφάρια, τρίτο οι γλώσσες με 4.5%, κοκκάλια 3%,
λαυράκι 1% και μετά όλα τα άλλα.

θα δείξουμε και ορισμένες διαφάνειες.

Αυτή είναι η κατάσταση των ιχθυοτροφικών δραστηριοτήτων και ο σχεδιασμός.
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'0. τι υπάρχει μπλέ είναι καλλιέργειεςψαριών, όπου υπάρχει σημαία είναι οι

μονάδεςοι οποίεςλειτουργούναυτή τη οτιγμή και είναι15 για ψάρια, συνολικά

μιλάμε για το νομό Φθιώτιδας, και 9 για όστρακα.

Τα κόκκινα σ1'ίγματα είναι οι σημαίες, είναι μονάδες οστράκων που λειτου

ργούν, ενώ άλλες που οχεδιαστήκανε, αλλά δεν γίνανε και ορισμένες βρίσκο

V1'aι υπό κατασκευή. Εδώ οριοθετείταιτο Λιθάρι σαναπαγορευμένη περιοχή για

αλιεία και για προστασία από τη σκάλα του Σκαλιστήρη μέχρι τις εκβολές του

Σπερχειού.

Μια Βιομηχανία μέσα στο Λιθάρι Η εμφάνιση της μέδουσας σε τεράσ1'ιες πο

σότητες μέσα στο Λιθάρι, δείγμα ρύπανσης. Εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε ένα

πρόβλημα, Είναι οι κουρίτες οι οποίες ελλιμενίζονται μέσα στον απαγορευμένο

χώρο. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει, να κάνουν παρανομία,

Αυτές οι δύο είναι οι κουρίτεςτις οποίες έχει κατασχέσειτο λιμεναρχείο, αλλά

ξαναεπανήλθαν οτους ψαράδες, από παράνομη αλιεία μέσα a1'O Λιθάρι Τα

δίΧΝα μαζεμένα aπό παράνομη αλιεία μέσα 01'0 Λιθάρι Εδώ μπορείτε να δια

κρίνετε κάτω γλωσσάκια, είναι όλα a1'o μέγεθοςτων13 εκατοστών, Σε 200μέφα
δίχτυ, 250 κιλά γλωσσάκι Το τρεχαντήρι, ο τύπος του αλιευτικού σκάφους που

αλιεύει a1'ov Μαλιακό, Ένα πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό, Και με μια δραστη

ριότητα, εδώ πέρα που αναπτύσσουν, κατάδυσης για να αλιεύσουν τα κυδώνια,

Μια σοδειά από σφουγγάρια και δίπλα βλέπουμε τα κυδώνια, το πιο αξιόλογο

όστρακο που έχουμε στο Μαλιακό. Αυτά είναι τα ό01'ραKα του Μαλιακού, Βλέ

πουμε το στρείδι πάνω και το κυδώνι Αυτό είναι το σύστημα για καλλιέργεια

μυδιών. Αυτή είναι μια αρμάθα με μύδια, δηλαδή κρεμάμε αυτά τα μύδια σε αυτό

το σκοινί μέσα στο νερό, Εδώ μια πολύ καλή μονάδα OOτραKOKaλλιέργειας που

υπάρχει O1'oν Άγιο Ιωάννη, είναι με άλλο σύστημα, έχει και λovγK πλάιν αυτά τα

βαρέλια που λέμε, αλλά έχει και σ1'αθερό σύστημα με πασσάλους. Αυτό είναι

η καλλιέργεια τσmούρας - λαυρακίου μετο σύστηματων πλωτών ιχθυοκλωβών.

Είναι από τη μονάδα που υπάρχει στο Δρέπανο,

Αυτό είναι ένα θερμοκήπιο όπου καλλιεργούμε το μικρό το ψάρι για να με

γαλώσει και μετά το Βγάζουμε εκεί έξω που είδατε στα κλουβιά, Αυτός είναι

γόνος λαυρακίου στην ίδια μονάδα. Μια άλλη μεγάλη μονάδα που υπάρχει Αυτό

είναι γόνος τσιπούρας πάλι σε κλουβί.

Κάποια άλλη μεγάλη μονάδα καντά οτην λ/ΡΚΟ. Εδώ μπορούμε να ouγκρί

νουμε, να δούμε το πρόθλημα. Αυτή είναι η σοδειά τσιπούρας από ένα κλουβί.
Ένα άλλο σημαντικό που αναφέρουμε για τις ιχθυοκαλλιέργειες a1'O νομό

Φθιώτιδας είναι το ιχθυοτροφείο Γοργοποτάμου όπου εκεί γίνεται η μοναδική
καλλιέργεια σολωμού. ΔΕν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα.

Για το σολωμό, εκκόλαψη, μικρό ψαράκι και ο σολωμός. Αυτός είναι ένας

ιχθυογεwετικός σταθμός που κατασκευάζεται στον Μώλο, όπως είπαμε. Ένας

άλλος ΙXθυOγεwετtKός σταθμός εδώ. Στον ιχθυογεwετικό σταθμό, σε αυτά τα

κλειστά Βάζουμε μέσα τους γεWΉτoρες όπου με ένα σύοτημα φωτοπεριόδου
καταφέρνουμε να ξεγελάσουμε το ψάρι, ούτως ώστε να μην γεwάει την εποχή

που είναι φυσιολογικά, αλλά να έχουμε μια διάρκεια ανάλογα με την φωτοπε-
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ρίοδο.

Εδώ αυτό είναι λουράκι το οποίο έχει κάποια γεννετικά προΒλήματα που

Βγήκαν μέσα από τον ιχθuογεννετικό σταθμό. Είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί
να μας προΒληματίσει, κατά πόσο γεννετικές ανωμαλίες από ένα καλλιεργού

μενο είδος ,μπορεί να κυκλοφορήσουν στη φύση. Εδώ έχουμε και άλλο ένα

πρόΒλημα μετοεδώδιμο στρείδι Αναφέρουμε αυτό καιτο στρείδιτοευρωπαϊκό
καιτο στρείδιτου Εφηνικού. ΤΟ στρείδιτου Ειρηνικού μετέφερε, όταντο φέρανε
από τον Ειρηνικό στην Ευρώπη και μια ασθένεια, την Πονοίμια, όπου αυτό το

στρείδι ήταν φορέας αυτής της ασθένειας και δεν πάθαινε τίποτε, αλλά μετέ.

φερε την ασθένεια στο στρείδι το εδώδιμο. Το στρείδι αυτό ξεμπέΡδεψε τις

καλλιέργειες στη Γαλλία.

Δυστυχώς και εμείς εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση με μια εισαγωγή τέτοιου

γόνου που έχει τα κτηνιατρικά πιστoπoιηnκά ότι είναι απαλλαγμένο από αυτές

τις ασθένειες, αλλά πάντα σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποια επιφύλαξη.

Αυτό είναιτο πουγκίτιον ελλένικους, ένα ψάρι το οποίο ζεί μόνο μέσα στην κοίτη

του Σπερχειού. δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Έχει καταγραφεί

πρώτη φορά το 1940. Είχαν καταγραφεί γύρω στα 40 κομμάτια. Αυτή τη στιγμή

έχει σχεδόν εξαφανιστεί, δηλαδή δεν προλάΒαμε καν να το μελετήσουμε αυτό

το ψάρι και έχει εξαφανιστεί λόγω ρύπανσης του Σπερχειού.

Αυτόείναι ένα άλλο είδος ψαριού, τροπικό ψάρι που όλως παραδόξως ζεί στις

θερμές πηγές των Θερμοπυλών. Κάποιος το μετέφερε από την Αφρική, δεν

υπάρχει άλλος τρόπος μεταφοράς και αυτό εποίκησε και κατέλαΒε τα νερά. Και

σαν επίλογος ένας επισκέπτης μας. ένας μεγάλος επισκέπτης μας εδώ, ένας

καρχαρίας 8 μέτρα. Δεν καταφέραμε να τον καταγράψουμε καλύτερα. Και ένα

κοπάδι με δελφίνια.

Σας ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Ιωσηφίνας Κ«Qατζά

Προϊσταμένης της Δ!νσης Ιαμ. Πηγών του ΕΟΤ

-Υουοισμός και Πεοι6άλλον-

Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και όχι

τυπικά, τον κύριο Νομάρχη και την Οργανωηκή Επιτροπή της ΝΕΛΕ γιατί με τα

δύο αυτά συνέδρια που οργάνωσαν, μετις πρωταιοριακέςτους πρωτοΒουλίες,

έθιξαν θέματα καυτά για όλη την Ελλάδα.

Το θέμα που θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω σήμερα αφορά τη σχέσή και

. τη συνάρτηση της ανάπτυξης του τουρισμού με την προστασία του περιβάλ

λοντος.

Εισσγωγή

Περιβάλλον είναι το σύνολοτων φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, που

καθώς βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλοεξάρτηση, επηρεάζουν την οικολογική

ισορροπία, την ποιότητα της.ζωής και την ανάπτυξη της κοινωνίας.
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'Θ περιθόλ/οντο απσι:ελούν,ό~ως ό~oι ξέρουμε,.το έδαφος,~o υπέδα~ς,
Θ εrtιmaνειακάκαι τα υπογεια~ερα, η θ.άλασσ~,ο αερας, η ~λωριδα,η πανιδ?,

οι φυσικοίπόρo~ και τα στοιχεια των πασης φυσεως επεμΒασεωντης ανθρω

πινη~ δραστηριστητας.

ϊΤουρισμόςεiναι ένας Βασικόςτομέαςτης οικονομίας,κατ εξοχήνανθρωποκε

vrρικός και συναλλαγματοφόρος.Το φυσικόπεριΒάλλονκαι η πολιτιστικήκλη

ρονομιά αποτελούνπολύτιμες πηγές τουριστικούπλούτου. Είναι αυτό το ίδιο

τατouριστικόπροϊόν. Εδώ στηρίζειτην ανάmυξήτου ο τουρισμός.θάλασσα,

αΚτές, ήλιος, ιαματικές πηγές, σπήλαια, αρχαιότητες,παραδοσιακοίοικισμοί,

ενδιαφέροντατοπία, ιστορικοί, πολιτιστικοί κσι θρησκευτικοί θησαυροί, απο

τελούν ανεκτίμητοεθνικό κεφάλαιοπου η διαφύλαξη, η προστασία και η ανά

πruξή του εiναι ανάμεσα στους κύριους στόχουςτης τουριστικήςπολιτικής.

Από μια σκοπιά είναι πέρα για πέρα εσφαλμένηη αντίληψη πως τουριστική

ανάmυξη σημαίνει καταστροφή και υποΒάθμισητου περιΒάλλοντος και της

πολιτιστικήςμας κληρονομιάς.Τα αποτελέσματατης πολπικής, που εφαρμό

στηκε παλαιότερα δημιούργησετο μύθο αυτό. Αντίθετα η ορθολογικά προ

γραμματισμένηκαι αρμονικήμε τους άλλουςτομείςτoυρισrιKήανάπruξη,όχι

μόνοδενκαταστρέφει,αλλάσυμΒάλλειαποφασιστικάτόσοστηνπροστασίακαι

ανάσχεσητης υποΒάθμισηςτου περιΒάλλοντος,όσο και στην αξιοποίησητης

πολιτιστικήςμας κληρονομιάς.

Είναι γνωστή η ανθρώπινηεξάρτηση από το περιΒάλλον.Τα δε σύνορα με

ταξύ "ύπαρξης" και "εξάρτησης" δεν είναι σαφή. Είναι, λοιπόν, εππακτική η

ανάγκη της διατήρησης του περιβάλλοντος σε όσο το δυνατόν πιο φυσική

κατάσταση.Σήμεραόμωςη κοινωνία,μέσαστην οποία ζούμε, είναι φορτισμένη

με όλη εκείνη τη δραστηριότηταπαραγωγήςάχρηστων,πολλές φορές, πραγ

μάτωνγια υπερκατανάλωση.Συσκευασίαπου συχνά κοστίζειπιο πολύ και από

το περιεχόμενο, με πλαστικά μπουκάλια που ποτέ δεν σαπίζουν, λειτουργία

πυρηνικώναντιδραστήρωνκλπ. δραστηριότητεςπου απομακρύνουντο περι

Βάλλον από τη φυσικήτου κατάσταση.

Η "ΡΥΠΑΝΣΗ",λοιπόν, είναι εν πολλοίςένα παράγωγοτης υπερκατανάλω

σης που φτάνει στα όρια της μείωσης ή και της έλλειψηςτων μη ανανεωμένων

αγαθών. Εδώ σημειώνουμε,ότι στο σημερινόπαραγωγικόσύστημασε σχέση

με τη φύση και την κοινωνία, δεν υπολογίζουμεπαρά μόνοτο Βραχυπρόθεσμο

και χεφοπιαστόαποτέλεσμακαι ύστερα απορούμεγιατί οι πράξεις που απα

σκοπούν σ' αυτότο άμεσο αποτέλεσμα,έχουν μακροπρόθεσμασυνέπειεςτε

λείωςδιαφορετικέςκαι συχνάδιαμετρικάαντίθετες. Η "λεηλασία",λοιπόν,της

φύσης τα τελευταία 200 χρόνια είναι πραγματικά ακατανόητη αν την εξετά
σουμε ανεξάρτητα από όποια συγκεκριμένη μορφή πήρε και τους παράγοντες

που την προκάλεσαν.

Τα ΠροΒλήματα που παρουσιάζονrαι κατά τομείς και πάντα ιδωμένα από την
πλευρά της τουριστικής ανάrπυξης, είναι τα εξής πολύ συνοmικά.
Και πρώτα στα οικοσυστήματα του εδάφους.
Πρόκειται για το υπ αρ. 1πρόΒλημα υποΒάθμισης στον ελλαδικό χώρο, γιατί

-
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εγγίζει μεγάλο μέρος του εθνικού εδάφους και γιατί θέτει σε κίνδυνο τη δυ

νaτότ/τα μελλOVΤΙKής οικονομικής ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη και το φαι

νόμενο της αποκλειστικής τροφής της απασχόλησης πρός τον τομέα "τουρι

σμός" που πρόσφατα παρουσιάστηκε.

Το φαινόμενο αυτό Βέβαια δεν είναι ξέχωρο από το γεγονός ότι η αναπτυξιακή

διαδικασία στην Ελλάδα συμθάδισε με την έλλειψη χωροταξικού προγραμμα

τισμού. Η πληθυσμιακή απογύμνωση της περιφέρειας μαζί με την αποδιάρ

θρωση των KOινωVΙKών και παραγωγικών δομών, έφερε την πλήρη ανατροπή

των οικολογικών ισορροπιών. Ξεχάστηκαν και ανατράπηκαν οι ισορροπίες σε

μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργία, εκμετάλλευση δασών, Κτ/

νοτροφία, ορεινή αλιεία, χειροτεχνία, κυνήγι, ελαφρά μεταποίηση, κ.λ.π.)

Οι υδάπνοl πόροι.

Το νερό σύμφωνα μετη θεωρία του Θαλή του Μιλήσιου υπήρξε η πρωταρχική

πηγή της ζωής cπΗ γή. Από καταβαλής κόαμαυ περιέλαυζε ταν πλανήτη μας,

συντηρώντας τη ζωή πάνω του. Λέγεται ότι οι αρχαιότεροι πολιτισμοί του κό

σμου γεννήθηκαν δίπλα σε κάποιο μεγάλο ποτάμι Ο ευρωπα'ίκός όμως πολι

τισμός γαλουχήθηκε απότην ελληνική θάλασσα, αυτή που οι Ρωμαίοι ζηλότυπα

αποκάλεσαν ΜΑΑΕ NOSTRUM. Χάρη στη θάλασσα που από τρείς μεριές πε

ριζώνει την Ελλάδα οι Έλληνες από πολύ νωρίς ήρθαν σε επαφή με τους λαούς

της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης, όχι μόνο για εμπορικούς λόγους, αλλά

και για να δούν και να μάθουν. Οι Έλληνες, λοιπόν, πρώτοι εγκαινίασαν τον

τουρισμό.

Λέγοντας Wυδάτινοι πόρο( εwοούμε, κύρια, ~τα υπόγεια και επιφανειακά

γλυκά νερά των ποταμών και των λιμνών, πόσιμα ή μη και τα νερά της θάλασ

σα(.

Σήμερα η φυσική αυτή πηγή της ζωής, τα γλυκά νερά, κινδυνεύει άμεσα να

υποστεί καταστροφή που προέρχεται από ρύπανση και ακόμη πιο πολύ από

μόλυνση, δημιουργώντας έτσι κινδύνους και για την ίδια τη ζωή μας. Οι συ

νηθέστερες ρυπανηκές ουσίες είναι για τα γλυκά νερά:

- Τα οργανικά κατάλοιπατων αστικών -τουριστικών λυμάτων και βιομηχανικών

αποβλήτων.

- Τοξικές ουσίες που περιέχονται σε όλα τα απόθλητα.

- Φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα που παρασύρονται με τις βροχές από τους

αγραύς.

Η μόλυνση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα επιφανειακά νερά. Εισχωρεί και

στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα που τροφοδοτούν με πόσιμο νερό τις κο

τοικημένες περιοχές.

Η όλο και πιο εντατική χρήση των γλυκών νερών των ποταμών και των λιμνών

από τον άνθρωπο για ύδρευση, αποχέτευση, λειτoυργία'θΙOμηXαVΙKών μονάδων

και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ,και άρδευση γεωργικών

εκτάσεων έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα και έχει υποβαθμίσει την πoι~

ότητα του νερού. .
Οι καταναλωτές, λοιπόν, του πόσιμου νερού στρέφονται στο μεταλλικό νερο
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που είναι πιο εύγευστο. Ριλ/ά, δυστυχώς, και αυτές οι πηγές μεταλλικού νερού

κινδυνεύουν από μόλυνση.

Η θάλασσα.

Στην Ελλάδα περιΒρέχονται από τη θάλασσα περίπου 15.000 χιλιόμετρα

ακτές. Την πλούσια διαμόρφωση της στεριάς εμφανίζουν και οι Βυθοί της θά

λασσας που κρύβουν ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σήμερα και αυτή η φυσική πηγή ζωής κινδυνεύει να μετατραπεί σε κινούμενο

όγκο λυμάτων, σκουπιδιών, αποβλήτων και άλλων χημικών ΠΡΟ'ίόντων που είναι,

δυστυχώς, τα παραδημιουργήματα της συνεχώς αναπrυσσόμενης Βιομηχανίας

και της σύγχρονης τεχνολογίας.

'Ολα αυτά συντελούν στο να καταστρέφεται η ζωή, φυτική και ζωική, που

αναπrύσσεται μέσα στη θάλασσα. Ο διάσημος ωκεανογράφος Ζάκ Κουστώ

υπολογίζει ότι η ζωή στις θάλασσες ελαττώθηκε τα τελευταία χρόνια κατά το

113.
Τα πετρέλαια που χύνονται στις θάλασσες σε τεράστιες ΠOσάrητες από τη

διαρροή που συμβαίνει συνήθως, όταν κάποια τάνκερς Βυθίζονrαι, νεκρώνουν

κάθε ζωή και συγχρόνως δίνουν Βαρύ πλήγμα στην τουριστική εκμετάλλευση

του φυσικού αυτού πόρου. Οι ακτές μαζεύουν συμπαγή μάζα πίσσας που δη

μιουργείται από τα ειδικά απορρυπαντικά που σκορπίζονωι για ν' αντιμετωπι

σθούν οι κηλίδες του πετρελαίου.

Στις ακτές επίσης καταλήγουν και πλήθος απορρίμματα που παρασύρονται

από τα νερά και κυλούν πρός τη θάλασσα.

Πρέπει, επίσης, στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια το

75% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί στην παραλία κατά μήκος

των ακrών. Έχουν, λοιπόν, άτακrα εξαπλωθεί πολυάριθμες δραστηριότητες και

έχουν επέλθει αλλαγές χρήσεων γής και σημαντικές aλλaγές στο φυσικό πε

ριβάλλον. Στον ίδιο χώρο αναπrύσσεται το 90% του τουρισμού και της αναΨυ

χής, τσ 60% της βισμηχανικής δραστηριάτητας και τσ 35% της γεωργίας.

Έτσι, λοιπόν, χωρίς αμφιΒολία όλα αυτά φορτίζουν πολύ τις ακrές και τα

παραθαλάσσια νερά. χρειάζεται, λοιπόν, πολλή σύνεση και προσοχή στη χρήση

της ευαίσθητης αυτής περιοχής.

Υπάρχει ανάγκη προστασίας του υδάτινου δυναμικού της χώρας μας. 'Ηδη

έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα για την εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών,

αστικών και τουριστικών λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό την

επεξεργασία και την απόδοση αβλαΒών νερών για ανακύκλωση. Αυτό όμως

επιτυγχάνεται μόνο με την ευσυνείδητη σωστή λειτουργία των μονάδων που και

αυτή επαφίεται στην ευαισθησία και το ενδιαφέρον το ανθρώπινο,

Και εδώ η προθυμία για συνεργασία εξαρτάται από την επίγνωση των επι

πλοκών και των επιπrώσεων Που έχει πάνω στην ίδια τη ζωή μας η σκόπιμη ή από

αμέλεια ατελής λειτουργία των μονάδων αυτών,

Καιρός είναι να αρχίσουμε, λοιπόν, μια εκστρατεία που να κατευθύνεται πρός

όλους όσους καταχρώνται τους υδάτινους πόρους, γιατί η κοντόφθαλμη αξιο

ποίηση, η αμέλεια και η άγνοια (ων οικολογικών αρχών, επιφέρουν ΒλαΒερές

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



• 29 

συνέπειες, απροσδιόριστης έκτασης.

Atρας - ατμόαφαιρα.

Η απρογραμμάτιστη βιομηχανική ανάmuξη και η αστυφιλία επέφεραν τη

διαφοροποίηση της φυmκής σύστασης του αέρα, κύρια στις μεγάλες πόλεις με

τη δημιουργίατης λεγόμενης aτμoσφαιρικής ρύπανσης σε βαθμό, ώστε να είναι

από επικίνδυνη έως καταστροφική για ανθρώπους, ζώα και φυτά. Εκτός από τον

κίνδυνο που διατρέχει η υγεία των ζώντων οργανισμών από την ατμοσφαφική

ρύπανση, έχουμε και Kαταστρεπnκές επιπτώσεις πάνω στα υλικά αντικείμενα

που είναι εκτεθειμένα σ' αυτήν. Παραδείγματος χάρη το διοξείδιο του θείου

καταστρέφει τα μάρμαρα μετατρέποντάς τα σε γύψο.

Γί αυτό και άρχισαν επείγουσες ενέργειες συντήρησης και διάσωσης των

μνημείων της Ακρόπολης πριν από χρόνια.

Τέλος η ατμοσφαφική ρύπανση προκαλεί σημαντικές αλλαγές στο κλίμα των

αστικών περιοχών που σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών θα έχουν μελ

λοντικά επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα με απρόβλεπτες ακόμα συνέnειες.

Μιλούν για -φαινόμενο θερμοκηπίου' κλπ.

Τα απορρίμματα.

Πρίν λίγες δεκαετίες η ελληνική επαρχία με τον σχεδόν αποκλειστικά αγρο

τικό χαρακτήρατης, δεν είχε κανένα ουmαστικό πρόβλημα απορριμμάτων, γιατί

όλα σχεδόν τα κατάλοιπα ήταν χρήσιμα και ανακυκλώνονταν.

Σταδιακά με τη δημιουργία πολλών αστικών κέντρων, τη συνεχή αύξηση του

τουρισμού, την αλλαγήτων καταναλωτικών συνηθειών, ακόμα και στοτελευταίο

χωριό, και την εμφάνιση υλικών μιας χρήσης, το πρόβλημα παρουσιαζόταν όλο

και οξύτερο. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση για τις εκατοντάδες χιλιάδες τόννους

απορριμμάτων που παρήγοντο σε όλη την Ελλάδα.

Οι πόλεις αναγκάστηκαν να οργανωθούν, συγκεντρώνοντας όπως - όπως

τα απορρίμματα και μεταφέροντας τη ρύπανση σε κάποιο σημείο ανεξέλεγκτης

απόρριψης. Οι επιmώσεις στο περιβάλλον από ένα χώρο ανεξέλεγκτης απόρ

ριψης είναι γνωστοί. Προβλήματα δημόσιας υγείας, ρύπανση νερών, αέρας με

δυσοσμία, αυταναφλέξεις και πολλά άλλα. Εξαίρεση αυτού του κανόνα απο

τελούν, εκτός βέβαια από την Αθήνα, ελάχιστες επαρχιακές πόλεις. Αντίθετατα

περισσότερα χωριά ακόμα και σήμερα δεν οργάνωσαν ούτε τη συλλογή - με
ταφορά των απορριμμάτων τους σε κάποιο χώρο, έστω ανεξέλεγκτο. Έτσι όσα

απορρίμματα οι κάτοικοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να τα χρηmμonοιήσουν ή

νατα διαθέσουν μόνοιτους, τα βρίσκουμε συνήθως στις κοντινές ρεμματιέςτου

χωριού .
. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα

χιλιόδες χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης. Την εικόνα της ανεξέλεγκτης απόρ

ριψης τη συναντάμε σε μικρότερη κλίμακα, πολλές φορές και στις ακτές μας,

στα δάση μας και στους δρόμους. Αυτή την εικόνα πρέnει να την αλλάξουμετο

συντομότερο δυνατό. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η ύπαρξη μιας ξεκάθαρης

στρατηγικής και η συνεργασία του κράτους, της Τσπικής Αυτοδιοίκησης καιτου

σωστά ενημερωμένου πολίτη.
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Σίγουρα τ/ βασική ευθύνη για τ/ σωστή απομάκρυνσητων σκουπιδιώντ/

φέρνει το κράτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να προ

σφέρουμετίποτα και ότι δενείμαστευπεύθυνοιγιατ/ν άσχημηκατάστασηπου

επικρατεί.Αποτσίγαρα,τσιγαρόκουτα,σοκολατόχαρτα,τενεκεδάκιααπό ποτά,

παλιόχαρτα,τα αφήνουμε,τα πετάμεδιάσπαρτα στις ακτές, στα πεζοδρόμια,

στους δρόμους, ελπίζοντας τι; Ποιός θα τα μαζέψει; Συνήθως ο άνεμος τα

παρασύρει κάνοντας τον τόπο μας ένα εκτεταμένο σκουπιδότοπο, θλιΒερό

θέαμα, που εκθέτειτ/ν κοινωνία μας στα μάτια και στις συνειδήσειςτων εκα

τομμυρίωνξένωντουριστώνπου κάθε χρόνο ξεκινούν για να απολαύσουντις

ηλιόλουστεςκαθαρέςακτέςκαιτ/νπεντακάθαρηθάλασσαπου οι αφίσσεςτου

ΕΟΤ διαφημίζαυν.

Ας μην αναπαυόμαστε,λοιπόν, ότι οι ΔημοτικέςΑρχές είναι υπεύθυνεςυπη

ρεσίες που πρέπει να φρονήζουνγια τ/ν καθαριότητατων κοινόχρηστωνχώ

ρων. Ένας δημόσιος χώρος που τον χρησιμοποιούμεγια μεγάλο διάστημα,

αξίζει τις φροντίδες μας τόσο, όσο και η κατοικία μας. Αλλιώς είναι σαν μόνοι

μας να παραιτούμαστεαπό τ/ν ελευθερία και τ/ν ευθύνη μας να αναθέτουμε

και τα δύο στους ειδικούς.

Ηχορύπονση.

Μια άλλη μορφήαλλοίωσηςτου περιΒάλλοντοςείναι ο θόρυΒος. Είναιτο ίδιο

επικίνδυνηη μορφή αυτή, όσο και η ρύπανσητ/ς ατμόσφαιραςκαιτ/ς θάλασ

σας. Ενώ οι δύο άλλεςεπιδρούνάμεσα στη σωματικήυγείατου ανθρώπουκαι

συντελούνστηνέξαρσητων περισσότερωνμολυσματικώνασθενειών, ο θόρυ

Βος επιδρά κύρια στο νευρικό σύστημα και εμφανίζεταισαν αϋπνία, εκνευρι

σμός, δυσκολία συγκέντρωσηςτ/ς σκέψης, κόπωση, κόφωση, αλλά και στην

κοινωνικήσυμπεριφοράτου ατόμου.

Πηγές θορύβου είναι το αυτοκίνητο, οι μοτοσυκλέτες,τα μηχανάκια,τα αε

ροπλάνα,τα ραδιόφωνα,τα ηχητικά όργανα και οι ίδιοι οι άνθρωποι

Υπάρχει τεχνική γιατριάςτου προΒλήματοςσαν πρώτ/ και εύκολη λύση. Δε

ντροστοιχίες, μονωτικά ήχου, σιγαστήρες.

Εκεί που το ζήπ]μα είναι πιο λεπτό είναι τι να κάνουμε με το θόρυβο που

ξεσηκώνουν μερικοί για να διασκεδάσουνκαι που τον επιβάλλουνστους άλ

λους. Παραδείγματοςχάρη τα τρανζίστορς στους δημόσιους χώρους, τους

δρόμους,τις παραλίες,τα ηλεκτρονικάστα καφενεία κ.λπ. Γενικά οι Έλληνες,

σαν σύνολο,είμαστεστις καθημερινέςμας ασχολίεςμάλλονζωηροίκαι μερικές

φορές θορυΒώδειςυπέρτου δέοντος.

ΥπάρχουνΒέΒαια ορισμένοινόμοι και κανονισμοίπου αφορούντις περιοχές,

τις ώρες και την έντασητου εππρεπόμενουθορύβου, αλλά η εφαρμογήτους

είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να γίνει σχετική διαφωτιστική εκστρατείαγια να

τονιστούν οι συνέπειεςτων υπερΒολικώνθορύΒων.

ΤΟ ανθρωΠΟΥενέςπεριθόλλον.

Τα συμπτώματατ/ς αποσάρθρωσηςτου πολεοδομικούπεριβάλλοντοςείναι

πολλαπλά,φανεράκαι γνωστά.Τοτσιμέντο,η τραγικήελάπωσητου πρασίνου,

η καταστροφήτ/ςαρχπεκτονικήςμας κληρονομιάςκαιτων αρχαιολογικώνμας
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θησαυρών, σπονδές στο βωμό του κέρδους. Κέρδος του σήμερα - όλεθρος

του αύριο.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε τι ισχύει σήμερα στην ΕΟΚ και ποιά είναι
η πολιτική τ/ς ΕΟΚ σε πολύ συνοπτικό, βέβαια, περιεχόμενο για την προστασία

του πεΡΙβάλλοντος.

Στα κράτη - μέλη της ΕΟΚ για πρώτη φαρά aτις αρχές της δεKαετiας ταυ '60
με '70 ορισμένα άτομα άρχισαν να οργανώνουν"πρωτοβουλίες ΠΟλπών· και να

επισημαίνουν και τις καταστροφικές συνέπειες της απερίσKεmης νοοτροπίας

που μέχρι εκείνη τ/ στιγμή επικρατούσε στην Ευρώπη. Η νοοτροπία αυτή

αφορούσε την άποψη ότι τα αποθέματα των φυσικών πόρων για ανάmυξη τ/ς

οικονομίας ήταν ανεξάντλητα και δεν κόστιζαν.

Μόνο μετά από σημαντικές καταστροφές, όπως όξινη βροχή, ναυάγια πε"

τρελαιοφόρων, οι πολπικοί αντέδρασαν και αντιλήφθηκαν ότι ελάχιστα πλέον

είναι τα περιθώρια που απομένουν για τ/ν προστασία του περιβάλλοντος. Δυ

στυχώς η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν γνωρίζει σύνορα.

Συνειδητοποιώντας, λοιπόν, η Κοινότητα ότι ορισμένες-πολιτικές της, όπως

η αγοραστική, ενεργειακή, βιομηχανική, η πολιτική των μεταφορών επιφέρουν

σοβαρές επιmώσεις στο περιβάλλον, αναγνώρισε σαν επιτακτική τ/ν ανάγκη

εφαρμογής μέτρων, κοινής πολπικής, από τα κράιη - μέλη για ιην προστασία

του περιβάλλοντος.

Οι βασικές αρχές της κοινής αυτής πολιτικής των κρατών - μελών τ/ς Κοι

νότητας είναι:

- Πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλσντος στη γέννησή της,

- Οι δαπάνες για την πρόληψη και τ/ν αποκατάσταση θα επιβαρύνουν τους

υπεύθυνους.

- Η πολπική περιβάλλοντος πρέπει και μπορεί να είναι σύμφωνη με τ/ν

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ξεκίνησαν, λοιπόν, προγράμματα δράσης με οδηγίες, κανονισμούς και απο

φάσεις που αφορούσαν τ/ν καταπολέμηση τ/ς μόλυνσης και τ/ λήψη προ

ληmικών μέτρων για τ/ διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός τομέας δράσης για την Ευρωπαίκή οι

κονομία, αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου 180 εκατ. άτομα κάθε χρόνο επισκέ·

moVTaI διάφορα μέρη της Ευρώπης για διακοπές.

ΤΟ περιβάλλον και η ποιότ/τα του περιβάλλοντος είναι βασικά προσόντα από

τα οποία εξαρτάται η τουριστική δραστηριότητα. Στ/ν ανακοίνωση. με τον τίτλο

κοινοτική δράση στο αντικείμενο του τουρισμού στις 12/1/87, έγινε γνωστό ότι

το τουριστικό ενδιαφέρον θα μειωθεί απότ/ν αλλοίωση του περιβάλλοντος εάν

δεν επιληφθούν έγκαιρα οι αρμόδιοι φορείς για τ/ διάσωαή του.

Πρέπει να πειστούν όλοι ότι στο μέλλον θα υπάρξουν ανταγωνισμοί κοινοτι

κού ενδιαφέροντος στις παγκόσμιες αγορές με στόχο να μονοπωλήσουν την

αγορά του '92. Αυτό θα εξαρτ/θεί από τ/ν ικανότητά τους να προσφέρουν

άριστες υπηρεσίες, να εξαλείψουντ/ μόλυνση και να ανεβάσουντ/ν ποιότητα.

Ο περιβαλλοντικόςτουρισμός τ/ς ΕΟΚπροτείνει λύσεις οικονομικές υπό τ/ν
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αιγίδα της περιΒαλλοντικής οργάνωσης που περιλαμΒάνει:

- Ειδικά προγράμματα που θα βοηθήσουν όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά

και στη διεθVΉ συνεργασία σε ουτόν τον τομέα,

- Διαλέξεις KOI σεμινάρια για τον οικολογικό τουρισμό ΚΟΙ οδηγίες γιο το πως

θα εξαπλωθεί. .
- Πρακτικές εφαρμογές, εκπαιδευτικές εκδρομές και απλά τουριστικά προ

γράμματα σε εθνικό ΚΟΙ ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τις εργασίες του έτους περιβάλλοντος 18 πανευρωπαϊκά περιΒαλλοντικά

οχέδια ύψΟυς 226.000 ECU και 23 εθνικά οχOOtα ύψαυς 224.000 ECU, έχαυν
τελειοποιηθεί ήδη.

Τα πραγράμματα,

Σύμφωνα με την ανακαίνωαη της ΕΟΚ 774 της 9/5/90, η Εππραπή των Ευ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων έλαβε απόφαση σχετικά με κοινοτική πρωτοΒουλία όσον

οφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονόμική ανά

πτυξη η απαία οτα εξής καλείται "ENVIREG-.
Στο πλαίσιο ουτής παρέχεται κοινοτική στήριξη υπό τη μορφή δανείων KOI μη

επιστρεmέων ενισχύσεων σε περιοχές με στόχους κύρια:

- Μείωση της ρύπανσης των παράκτιων περιοχών.

- Προώθησητης διευθέτησηςτωνπαράκτιωνπεριοχών, ώστε να διατηρηθεί

η φυσική τους ομορφιά.

- Έλεγχο των επικίνδυνων και τοξικών θιομηχανικών αποβλήτων,

- Ανάπτυξη της τεχνογνωσίας όσον αφορά την επινόηση για τη διαχείριση

των εγκαταστάσεων καθαρισμού.

Συνολικά για το διάστημα 1990-93 θα διατεθούν από την ΕΟΚ στα πλαίσια

αιπού του προγράμματος 500 εκαΤ.ΕCU.

Ένα άλλο κοινοτικό πρόγραμμα στο οποίο έλαβε μέρος η χώρα μας είναι οι

-γαλάζιες σημαίες της Ευρώπη(, το οποίο αναφέρεται στη βράβευση οργα

νωμένων ακτών και λιμένων - μαρινών που πληρούν ορισμένα κριτήρια:

- Ποιότητα νερών κολύμβησης.

- Υπαδαμή και αργάνωαη της ακτής.

- ΠεριΒαλλανΤική ενημέρωαη.

- Πληραρόρηση του κοινού στην περιοχή.

Η χώρο μας για το 1990 είχε μια ικανοποιητική συμμετοχή και βραβείιτηκαν

με γαλάζια σημαία 82 οργανωμένες ακτές, από 85 υποψηφιότητες που unQ
βλήθηκαν και 6 μαρίνες από6 υποψηφιότητες. Η επιτυχία αυτή ήταν σημαντική

δεδομένου ότι το 1989 μας απονεμήθηκαν μόνο 6 γαλάζιες σημαίες και οφεί

λεται στην έγκαφη και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των συναρμόδιων φο

ρέων, ΕΟΤ, ΕΛΜΕΠΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΕΝ κλπ. Εξάλλαυ μετά απά ελληνική πρά

ταση εφαρμόστηκε δοκιμαστικά για το 1990 σαν πρόγραμμα πιλότος στην Ελ·

λάδα και Μεγάλη Βρεπανία, το βραβείο του "χρυσού αστερία", με στόχους:

- Να αναδειχθούν περιοχές κολύμβησης απόμακρες που δεν υφίστανται

ρυπογόνες πιέσεις και περιοχές φυσικού κάλλους.

- Να ευαισθητοποιηθούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να
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φροντίζουν και να διατηρούν τις ακτές καθαρές.

- Να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, ώστε όχι μόνο να μην

ρυπαίνει: αλλά παράλληλα να προστατεύει και να φροντίζει την καθαριότητα

των ακτων.

Τέλος ένα ακόμα κοινοτικό πρόγραμμα, το λεγόμενο MEDSPA, προβλέπει για

το έτος 1990τη χρηματοδοτική ενίσχυση για την υλοποίηση σχεδίων επίδειξης

11 και ευαισθητοποίησης του κοινού ή και τεχνικής Βοήθειας, με σκοπό την

προστασία και βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος της Μεσογείου.

(Σχέδιο επίδειξης νοείται μια δράση η οποία συνδέει το ερευνητικό και ανα

mυξΙOKό στάδιο με το επενδυτικό στάδιο ήτα στάδΙOεφaρμOγής σε μεγαλίrrερη

κλίμακα).

'Ενας από τους πρωτεύοντες τομείς στο πρόγραμμα αυτό αφορά στις πα·

ραλιακές πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων και τα μικρά νησιά.

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε η κοινοτική στρατηγική αποβλέπει στη

χάραξη της τουριστικής πολιτικής σε απόλυτη συνάρτηση με την περιβαλλο

ντική πολιτική σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας η προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος άρχισε

τα τελευταία χρόνια πολύ καθυστερημένα σε σχέση με τις άλλες ανεrnυγμένες

χώρες.

ΤΟ άρθρο24του Συντάγματοςτου '76 αναφέρει ότι-η προστασία του φυσικού

και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους".

Το γΠΕΧΩΔΕ συγκέντρωσε τις διασκορπισμένες σε διάφορους τομείς αρ

μοδιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος και τον Οκτώβριο του '86
ψηφίστηκε ο νόμος πλαίσιο 1650του '86 για την προστασία του περιΒάλλοντος.

Μέσα από αυτή τη νομοθετική ρύθμιση ελπίζεται ότι θα επιλυθούν πολλά προ

βλήματα σχετικά με τα θέματα προστασίας και συντονισμού των συναρμοδίων

φορέων, καθώς και τη σύνταξη σχετικών μελετών.

Λέγοντας δε ~πρoστασία περιβάλλοντος- εννοούμε το σύνολο των ενεργειών,

μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποΒάθμισης του περι

Βάλλοντος και την αποκατάσταση και διατήρηση ή βελτίωσή του.

Εκτός από αυτό το θασικόνομοθέτημα η Πολπεία έχει θεσπίσει μια σεφά από

νόμους και διατάγματα για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων.

Ο ρόλος του Ε.Ο.Τ. στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού οριοθετείται στην προστασία

και εποπτεία των τουριστικών πόρων, (αξιών), φυσικών, πολιτιστικών και ειδικών

με τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και οργανώσεων, καθώς και σε εισή

γήσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τουριστικής βελτίωσης και προΒολής

των εν λόγω" αξιών-.

Οι αξίες που αναφέρουμε χωρίζονται σε δύο Kατ/γoρίες~-Στις φυσικές αξίες

(δάση, σπήλαια, ιαματικές πηγές, ακτές, λίμνες κλπ.) και τις ανθρωπογενείς και

κοινωνικοπολmστικές αξίες που περιλαμΒάνουν καλλιτεχνική, αρχπεκτονική

κληροναμιά, λααγραφία, λαϊκή Tέ)(VTJ, εκδηλώσεις κλπ".
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Όπωςείπαμεαυτές όλες οι αξίες κινδυνεύουννα υποστούναλλοίωσηκαι να

καταστραφούναπό τη μόλυνσητου περιΒάλλοντοςοπότε και χάνονταιοι του

ριστικοί πόροι που απσrελoύν το υπόΒαθροτης τουρισπκής ανάπτυξηςτης

χώρας μας.

Επειδή δε ορθολογικήανάπτυξηκαι προστασίαμπορούννα συμΒαδίζουν,ο

ΕΟΤ εκπονεί ειδικές μελέτες και έργα και εισηγείταιρυθμίσεις σε ό,τι αφορά

αξιοποίησηκαι επεμΒάσειςσετουριστικούςπόρους. (Σπήλαια,ΙαματικέςΠηγές

κ.λ.π.)

Στα πιο πάνω πλαίσια ο ΕΟΤ γνωμοδοτεί για τη χωροθέτησητουριστικών

χρήσεων,επεμΒάσεωντουριστικώνκαι μη, σε συσχετισμόμε τουριστικούςπό

ρους, την τουριστική ζήτηση και προσφορά και την τουριοπκή πολιτική λ.χ.

αλλαγή στη χρήση δασικών εκτάσεων, στη χωροθέτησηλατομικών, βιομηχα

νικών, Βιοτεχνικών, γεωργικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεωνστις ακτές,

νέων χαράξεωνδρόμων, επεκτάσεωνοικισμών και λοιπά.

Επίσης εκπονεί ειδικές μελέτες και έργα και εισηγείται ρυθμίσεις σε ό, τι

αφοράαξιοποίησηεπέμβασηςσε τουριστικούςπόρους.Γνωμοδοτείσε θέματα

που αφορούνμελέτεςή επεμβάσειςσε τουριστικούςπόρους και συνεργάζεται

με άλλους φορείς σε αντίστοιχαθέματαπροστασίαςτου περιΒάλλοντος,

Με απόφασητου Γενικού Γραμματέατου ΕΟΤτου1987 που εναρμονίζεται με

τον νόμο 1650 του '86, καθορίστ/καν Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανέ

γερση ξενοδοχείων, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται υποχρεωτικά η εκπόνηση

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανάλογα με τη δυναμικότητα της του

ρισπκής μονάδας.

Επίλογος.

α. Απλουστευμένη μελέτη για ξενοδοχεία από 100 έως 300 κλίνες και κάμπιγκ

από 100 έως 300 θέσεις και πλήρη μελέτη για ξενοδοχεία από 300 και άνω κλίνες,

και κάμπιγκ από 300 και άνω θέσεις.

Β. Δεν θα πρέπει Βέβαια να παραλείψουμε να αναφερθούμε στα μελανά ση

μεία που η τουριοπκή πια δραστηριότητα παράγει και από τα οποία είναι αδύ

νατο να απαλλαγούμε, εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία όλοι όσοι εμπλεκόμαστε

με κάποια αρμοδιότητα στα τουριστικά θέματα και την οποία από άγνοια και

αδιαφορία αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια.

Τα σημεία αυτά είναι πρώτα από όλα ηπαρατηρούμενη -μονοκαλλιέργεια-του
τουρισμού σε Βάρος των άλλων δραστηριοτήτων, στους παραδοσιακούς, πα

ραγωγικούς τομείς ρπαοχόλησης, γεωργία, πτηνοτροφία, αλιεία, χειροτεχνία,

ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να συνυπάρχουν, εάν δεν υπήρχε η επανάπαυση

πάνω στο γρήγορο και εύκολο κέρδος και η τάση για απόλαυση μέσα από

μειωμένο μόχθο στους έξω από την τουριστική περίοδο αιχμής μήνες και δεύ

τερον η παρατηρούμενη επιβάρυνση του περιΒάλλοντος, εδάφους και θάλασ

σας, από τα οργανικά και μη κατάλοιπα των λυμάτων των τουριστικών εγκα

ταστάσεων διαμονής και αναψυχής, λόγω της aτελoύς ή ανύπαρκτης λεπου

ργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους.

Η πράξη αυτή είναι εγκληματική, θα μπορούσε να πεί κανείς, και ακατανόητη,
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γιοτί ο κοινός νους αναγνωρίζει ότι τελικά ο χαμένος είναι ο ίδιος ο αμελής.

Δυστuχώςγιο τα δύο αυτά θέματα ο ΕΟΤ δεν μπορείτίποτα άλλο να κάνει από

το να προσπαθήσει να οφυπνίσει με ειδικά προγράμματα την κοινή συνείδηση,

ευαισθητοποιώντας την για την κατανόηση της αναγκαιότηταςτης προστασίας

του περιβάλλοντος το οποίο μας προσφέρεται δωρεάν από τη φύση για χρήση

και όχι για κατάχρηση. Η τουριστική αξιοποίηση κάθε περιοΧής πρέπει ναγίνεται

πάντα σε οπόλυτη συνάρτηση με τη διατήρηση της ποιότητας του περιθάλ·

λονrος, φυσικού και δομημένου, και την ανθεκτικότ/τα auτσύ σε κάθε μορφή

επεμΒάσεως.

Η ευθύνη είναι ατομική ΚΟΙ συλλογική, γιατί οι επιmώσεις είναι ατομικές και

συλλογικές.

Πολιτεία, ΟργανισμοίΤοπικήςΑuτοδιοίκησης καιπολίτεςπρέπειεπιτέλοuς να

ευαισθητοποιηθούμε στους κινδύνους που δημιουργούνται από τη σταδιακή

υποΒάθμιση του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, στην υγεία

μας, ατην ύπαρξή μας"

Οι νόμοι, οι περιορισμοί και η αστυνόμευση δεναρκούν. Πρέπει ο καθένας μας
να συναισθανθεί τις υποχρεώσεις του στη χώρα μας, στον εαυτό μας, στα

παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Στ. Θεα,l,ανίδη

Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου

.. Γενικότειιη στιιατηγική ανάπwξης και σνγχεXQιμένη πολιτική

αξιολόγηση; και επιλογής Τ(ι)V έιιγιον τη; τοπική; ανάπτυξης:"

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νομάρχα, για την παρουσίαση, ευχαριστώ την επιτροπή

για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, το θέμα μου είναι γενικότερη στρατηγική

ανάmυξης και σuγKεκρψέVΗ πολιηκή αξιολόγησης και επιλογής των έργων

τοπικής ανάπτυξης.

θα αρχίσω με ένα ανέκδοτο το οποίο προσδιορίζει και την ιδεολογία πάνω

στην οποία κάνουμετην ανάπωξη σε αυτή τη χώρα και στον ευρύτερο χώρο της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στην εποχή του Μπρέζνιεφ είχαν επιβληθεί δελτία τροφίμων. Ένας σοβιετικός

πολίτης περψένει στην ουρά, μια ουρά δέκα χιλιόμετρα, να πάρει τα τρόφιμά

του. Περνάνε μία, δύο, τρείς ώρες, αλλά ο πολίτης αυτός δεν φτάνει στο σημείο

να πάρει τα τρόφιμά του. Αγανακτεί και λέει στο σύντροφό του ο οποίος κάθεται

στην ουρά. "Σύνrρoφε, κράτησε τη θέση μου, θα πάω να σκοτώσω αυτόν τον

Μπρέζνιεφ"" <

Φεύγει και μετά από 5 ώρες επιστρέφει στην ουρά του και ο σύντροφός του

του λέει: "Τον σκότωσες τον Μπρέζνιεφ;" Λέει, "όχι σύντροφέ μου, εκεί η ουρά

ήταν εκατό χιλιόμετρα".

Ο ιδεολογικός χώρος μέσα στον οποίο γίνεται η ανάmυξη είναι ο φιλελεύ·
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θερος χώρος, αλλά ο χώρος αυτός, αν δεν οργανωθείσυστηματικά,μπορείνα

έχει χειρότερααποτελέσματααπότον ιδεολογικόχώροτον οποίουπαινίσσεται

το ανέκδοτοκαι ο οποίος στην πράξη έχει καταρρεύσει,όπως δείχνει η πραγ

ματικότητα.

Για την ανάπτυξημιαςπεριοχής,όπωςείναι ο νομόςμας, τα μυστικάδεν είναι

μεγάλα. Υπάρχειμια κατηγορίααπό δέκα στρατηγικούςπαράγοντεςπου εξη

γούν την ανάπτυξηκαι θα ήθελα να τους παρουσιάσω.

Οι παράγοντεςαυτοί ανήκουναπό την εποχή του Ομήρουως την εποχή του

Ζολώτα ή αν θέλετε του κυρίου Σοuφλιά. Οι οικονομικοί,λοιπόν, όροι από τον

Όμηροέως τον Ζολώταείναι γνωστοί.

Ο πρώτος και βασικόςπαράγονταςτης avάmuξηςείναι ο πληθυσμόςκαι το

εργατικόδυναμικό.

Η σημασία αυτού του παράγονταήταν η ίδια στην εποχή του Ομήρου και η

ίδια είναι σήμερα.

Ο δεύτερος Βασικός παράγοντας είναι το κλίμα και το περιΒάλλον. Πολύ

σημαντικός παράγων, γιατί η ανάmυξη γίνεται μέσα στα πλαίσια αυτού του

παράγοντος.Στο φυλλάδιοπου σας δίνω κάνω μια αναλυτικήπαρουσίασητων

παραγόντωνανάπτυξηςστονομόπου μας ενδιαφέρει,το νομό μας. Το έδαφος

είναι ένας σημgντικόςπαράγοντας,αλλά Βλέπουμε ότι στην εποχή μας ο πα·

ράγονταςέδαφος μειώνει τ/ν σημασίατου.

Ένας άλλος σημανTlκόςπαράγονταςανάmυξηςείναι ο ορυκτόςπλούτος.Ο

ορυκτόςπλούτοςείχε μεγάλησημασία στηνεποχή του Ομήρου,σήμερα όμως

η σημασία του είναι μικρότερη.

ΟΙ υδάτινοι πόροι είχαν στην εποχή του Ομήρου, αλλά και σήμερα, πολύ

υψηλή στρατηγικήσημασίαστην ανάπτυξη. Η λειψυδρίαπου αντιμετωπίζουμε

στην Αθήνα, οι στερήσειςυδάτινωνπόρων στις αρδεύσεις, κατέστησαντ/ ση

μασία αυτού του παράγονταπολύ υψηλή.

Ο έκτος σημαντικόςπαράγονταςείναι το πάγιο κεφάλαιο,είναι η υποδομή,

είναιτα εργαλεία,ο εξοπλισμός.Ο παράγονταςαυτός,όπωςΒλέπετε,είχεπολύ

μικρή σημασία στην ομηρική εποχή, σήμερα όμως αποκτά τεράστια σημασία.

Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία είναι ένας άλλος πολύ σημαντικόςπαρά

γοντας,ιδίωςστηνεποχήμας, όπωςδείχνειη σχεηκήαξιολόγησητηςσημασίας

του.

Η έρευνα και η πληροφόρησηείναι ένας άλλος παράγοντας που σήμερα

aπoKτά πολύ μεγάλη σημασία, όπως Βλέπουμε, ενώ στην εποχή τ/ς αρχαιό·

τητας έπαιζε μικρότεροστρατηγικόρόλο.

Ο ένατοςπαράγονταςστη συστηματικήαυτή κατάταξητων όρωνανάmυξης

είναιτο μάνατζμεντ,είναι κάτιγια το οποίοθα επψείνωιδιαίτερακαι κυρίωςγια

το νομό μας που και στην εποχή του Ομήρου,αλλά και σήμερα, αποκτά στρα·

τηγική σημασίαγιατί είναι ο μοναδικόςσυντελεστήςο οποίος συνδυάζειόλους

τους άλλους παράγοντεςανάΠΤUξης.

Αν μου έλεγαν ποιόν θεωρείτετον στρατηγικότεροπαράγονταγια την ανό

mυξη, θα σας έλεγα, ότι όλοι οι παράγοντεςείναι σημαντικοί, το έδαφος, το
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κεφάλαιο,η τεχνογνωσία,αλλάο παράγοντας,ο οποίοςσυνδυάζειαυτούςτους

συντελεστές παραγωγής, γιατί η παραγωγική διαδικασία, η ανάmυξη και η

προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την αρμονική συνεργασία όλων των
παραγόντων.

Αυτό το πράγμα εξασφαλίζεταιμε αυτό που λέμε ελληνικά διοίκηση και ορ
γάνωση ή πιο συλλογικά με τον ξενικό όρο μάνατζμεντ.Δεν νιώθω κανένα κό

μπλεξπου χρησιμοποιώέναν ξένο όροτη στιγμή που οι ξένοι χρησιμοποιούνμε

πολλή άνεση όλους τους ελληνικούς όρους. Με την ίδια άνεση που εκείνοι

χρησιμοποιούντους ελληνικούςόρους, θα πρέπει και εμείς να υιοθετούμεμε

ρικούςόρουςδικούςτους, γιατίείναι όροι συλλογικότεροικαι εκφράζουνάλλες

λειτουργίες, οι οποίες τότε δεν ήταν γνωστές, όταν καθιερώθηκεη ελληνική

γλώσσα.

ΤΟ μάνατζμεντ ή όπως αποδίδεταιελληνικά διαχείριση, είναι ο στρατηγικός

παράγοντας γιατί εξασφαλίζει αυτούς τους άλλους, τους απομονωμένους

παράγοντεςανάπτυξης,τουςεξαναγκάζεινα συνεργαστούνγια να παράγουν,

η παραγωγή είναι προιόν συνεργασίας. Κάτι, ίσως η πρώτη αξία την οποία

πρέπει να διδάσκουμεσήμερα στα σχολεία, είναι η αξία της συνεργασίας,μια

αξία στην οποία υστερούμεόλοι οι Έλληνες. Συνεργασίαστο Δήμο, στην Κοι

νότητα, στο γραφείο, στο σπίτι, στο Κόμμα, στη Βουλή, στην παραγωγή, στο

Συνδικάτο,παντού.

Οι απεργίεςπου συγκλονίζουντη χώρα μας και προσπαθούννα την ξεθεμε

λιώσουνείναι παράδειγμαάρνησης της αξίας της συνεργασίας.Εάν και μόνο

αυτό, κύριε Νομάρχα, ήταν το μήνυμαπου θα μπορούσανα δώσω σήμερα με

τηνομιλία μου, θαεπέμεναπάραπολύ στο θέμασυνεργασία.Πρέπεινα σαςπω

ότι οι Ιάπωνες μάνατζερ, όταν μπαίνεις στο γραφείο τους δεν έχουν ούτε τον

Μάρξ, ούτετον Ανταμ Σμίθ για σλόγκαν. Μπαίνονταςστο γραφείοενός Ιάπωνα

μάνατζερτο σλόγκαν που διαβάζετεείναι "οι έξυπνοι συνεργάζονται".

Και αναφέρομαιστον τελευταίοπαράγοντατης ανάmυξηςπου είναι το κα·

τάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή οι αποτελεσματικοί θεσμοί με τους

οποίους οι μάνατζερ προσπαθούν να συνενώσουν και να εξαναγκάσουνσε

αρμονική συνεργασία όλους τους υπόλοιπους φορείς ανάmυξης και όλους

τους υπόλοιπουςσυντελεστέςτης ανάπτυξης.

Αυτά σχετικά με τους παράγοντεςπου προκαλούντην ανάπτυξη.

Στο αναλυτικό κείμενο που κυκλοφόρησαπροσπάθησανα σας δώσω έναν

πρός έναν και αναλυτικότερατους συντελεστέςανάπτυξηςστο νομό μας εδώ.

Γίνεταιεκεί μιααξιολόγησηκαι βλέπουμεότι με αυτή τηνπρώτηανάλυση84%
των συντελεστών της παραγωγής, είναι ευνοϊκοί για το νομό σας. Ενώ 16% των

όυντελεστών της παραγωγής είναι αρνητικοί και, προσέξτε, εάν πάρουμε τα

νησιά μας θα δούμε ότι τα νησιά πάσχουν, γιατί δεν έχουν τόση ευνοϊκή συ

γκέντρωση πόρων ανάmυξης, όσο ο νομός μας εδώ. Προσέξτε όμως κάτι που

δεν φαίνεται από την αναλυτική αυτή παρουσίαση, είναι όμως θέμα κάποιας

βαθύτερης ανάλυσης των παραγόντων.

Εάν δείτε τονπαράγοντα 1Ο και τον παράγοντα 20, θα δείτε ότι σε αυτούς τους
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πολύ μεγάλης οτρατηγlκής σημασίας παράγοντες, ο νΟf.1ός οας πάσχει Δύο

είναι οι κατεξοχήν κεντρικοί ουντελεστές που κάνουν την ανάπτυξη προαγματι

κότητα. Ο νομός έχει τις προυποθέσεις ανάmυξης, αλλά επειδή δεν διαθέτει

πολύ ικανούς επιχεφηματικούς φορείς και κυρίως έναν κεντρικά φορέα ανά

πτυξης, γι αuτό υστερεί οε μεγάλα αναπτυξιακά επιτεύγματα.

Εύχομαι, ότι ο κύριος Νομάρχης, ο οποίος ανέλαβε τώρα το ρόλο να ανα

πτύξει την περιοχή, να αναπληρώνει την απουσία ενός κεντρικού φορέα ανά

πτυξης και να κάνει μια απογραφή των επιχεφηματικών φορέων είτε οι επιχει

ρηματικοί αυτοί φορείς είναι δημοτικοί, είτε είναι συνεταιριστικοί, είτε είναι

ιδιωτικοί και να τους περάσει το μήνυμα της ανάmυξης του νομού.

Η ανάmυξη όμως στην πράξη γίνεται με έργα. Και τα έργα αuτά απαιτούν μια

ορισμένη μεθοδολογία για να γίνουν πραγματικότητα. ·Ολη αυτή η διαδικασία

με την οποία οργανώνουμε τους πόρους για να κάνουμε ένα παραγωγικό έργο,

είτε αυτό είναι αποχέτευση, είτε αuτό είναι ξενοδοχειακή μονάδα, είτε είναι μια

βιομηχανική μονάδα, απαιτούν μια συστηματική διαδικασία προγραμματισμού.

Η ουστηματική αυτή διαδικασία προγραμματισμού αρχίζει με την επισήμανση

της ιδέας του έργου που θα γίνει, προχωρούμε στην εκπόνηση μιας μελέτης

εφικτότητας και με τη μελέτη αUΤΉ εφικτότητας αξιολογούμε εάν θα μπορεί να

γίνει ή δεν θα μπορεί να γίνει το έργο.

Αυτή η πολύ ενδιαφέρουοα και στρατηγικής σημασίας λειτουργία στον προ

γραμματιομό, που λέγεται αξιολόγηση, περιλαμβάνει δέκα στάδια τα οποία

πρέπει να διερευνήσουμε συστηματικά για να κάνουμε ένα αποδοτικό και απο

τελεοματικό έργο.

Ποιά είναι τα στάδια αuτά θα είναι το επόμενο σημείο το οποίο θα θίξω και τα

οποία κάνουν την ιδέα παραγωγικό έργο. Παραγωγικό έργο το οποίο δίνει

ευκαιρίες απασχόλησης, παραγωγή, γενικότερα ανάπτυξη.

Το πρώτο στάδιο είναι να επισημάνουμε την ανάγκη του έργου, δηλαδή αυτό

που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, να κάνουμε έρευνα αγοράς και να διαπιστώ

σουμε τη ζήτηση των υπηρεοιών του έργου. Εάν δεν εξασφαλίσουμε τη ζήτηση

των υπηρεσιών του έργου, τότε είναι μάταιο να δαπανούμε σπάνιους πόρους

για να κάνουμε ένα έργο το οποίο δεν θα ικανοποιεί τη ζήτηση.

Η διερεύνηση της αναγκαιότητας και της ζήτησης του έργου, είναι το άλφα

και το ωμέγα στην αξιολόγηοη των σχεδίων επένδυσης.

Μετά από την έρευνα και τη θεμελίωση της ζήτησης επακολουθεί η διερεύ

νηση των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων. Δηλαδή αποφασίζουμε να κάνουμε

ένα ξενοδοχείο και έχουμε εξασφαλίσει ότι θα έχει τουλάχιοτον 7, 8, 9 μήνες

πάνω από το 60% απασχόληση, πελατεία. Πού θα το κάνουμε το έργο; Πώς θα

το κάνουμε; Θα είναι ένα μεγάλο κτiΡIO; Θα είναι διάσπαρτοι οικισμοί; Είναι

θέματα τα οποία διερευνά αυτό που λέμε η τεχνική ικανοποίηση της ζήτησης.

Μετά από την ανάλυση των τεχνικών λύσεων και της επιλογής του τόπου,

ΤΟΠΟθεσίας, επακολουθεί αυτό που λέμε χρηματοδοτική ανάλυση και για τους

τραπεζίτες είναι ένας από τους σημαντικότερους όρους να προχωρήοεl η

εΠένδυση. Μια επένδυση γίνεται με δαπάνη χρηματοδοτικών πόρων και εάν δεν
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εξασφαλιστείη εφικτότητατου έργου που σχε~ιάζoυμενα κάνουμε με αποδο·
τική χρηματοδοτικήανάλυση, δηλαδή εάν τα εσOδa Που προσδοκούμενα ει
σπράξουμεαπότο έργο δεν είναι ικανά να καλύψουντα έξοδα, τότε πρέnει να
σκεφτούμε, εάν το έργο είναι ιδιωτικού ενδιαφέροντος,πως θα χΡηματοδο·

τήσουμε αυτή τη μονάδα, εάν είναι δημόσιο έργο πρέnει να δούμε πως θα
θρούμεπόρουςαπότο πρόγραμμαδημοσίωνεπενδύσεωνεφόσονη ανάγκητο
απαιτεί.

Ίσωςτο κυριότεροαπό όλα αυτά τα στάδια να είναι το επόμενο στάδιο που

αναφέρεταισε αυτό που λέμε στάδιο έρευναςτης διοικητικήςεφικτότητας.ΤΙ

είναι αυτό; Είναι να θεμελιώσουμεαν υπάρχειτο μάνατζμεντγια να προωθήσει

το έργο, Πολλά έργα καταρρέουνστη χώρα μας γιατί δεν έχουμεελέγξει εάν

έχουμετο κατάλληλο οργανωτικό,διοικητικόπλαίσιο να στηρίξειτο έργο σαν

διοίκηση, σαν διαχείριση,

Είναιαυτόπουέλεγακαι στηνπροηγούμενηπαρουσίαση,ΤΟ μάνατζμεντείναι

τοπάνστηνπραγματοποίησητηςανάπτυξηςκαι εδώτουσυγκεκριμένουέργου.

Μάνατζμεντ χωρίς οργάνωση και χωρίς συστηματική διαχείριση δεν είναι

αποτελεσματικόγί αυτό μαζί με το μάνατζμεντδιερευνούμεκαι τηνοργανωτική

εφικτότητατου σχεδίουεπένδυσης,δηλαδή καταρτίζουμεένα οργανόγραμμα

το οποίο οργανόγραμμαθεμελιώνει όλες τις διαδικασίεςτόσο στο στάδιο της

κατασκευής,όσο και στο στάδιο λειτουργίαςγια την αποδοτικήλεπουργίακαι

το αποδοτικό οργανωτικόσχήμα της μονάδας.

Εάν όλα αυτά είναι θασικά στάδιαγια να κάνουμεμια πλήρη αξιολόγησημιας

επενδυτικής μονάδας, η στελέχωση της μονάδας με το κατάλληλο εργατικό

δυναμικόκαιτα στελέχηείναι,θα έλεγα,το μάναγιατο σχέδιοεπένδυσης,Οπως

ξέρετε, δεν κάνουμε έργα για να τα αφήσουμε σαν φυσικές οντότητες, ως

εξοπλισμό. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τα στελεχώσουμεγιατί τα άτομα

δίνουντο αίμα και το οξυγόνο σε ένα παραγωγικόέργο,

Οι εργάτες, τα στελέχη, η διοίκηση όλα αυτά που είναι κάτω από αυτό που

είπαμεμάνατζμεντκαι το οποίομάνατζμεντσυνιστάτην κορυφήόλουαυτούτου

οργανογράμματοςκαι τη θάση, είναι το εργατικό δυναμικό. '
Πρέπει, λοιπόν, για να αξιολογήσουμε θετικά καινα προωθήσουμε στο στάδιο

της υλοποίησης ένα σχέδιο επένδυσης, να φροντίσουμε και για την εργασιακή

εφικτότητά του, δηλαδή τη στελέχωσή του με το κατάλληλο δυναμικό,

Το να κάνεις ένα έργο και να το στελεχώσεις με ένα εργασιακό δυναμικό το

οποίο θα κάνει στάση εργασίας, θα κάνει απεργίες κ,λ.π" είναι κάτι που είναι σαν

να κάνεις επένδυση για να χάνεις πόρους και όχι να τους κερδίζεις, Κάποτε

θεωρούσαν αυτονόητη την ύπαρξη εργατικού δυναμικού και γι' αυτό δεν έδιναν

μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση αυτού του παράγοντα, Σι]μερα για να κάνεις

έργα πρέπει να διερευνάς με μεγάλη προσοχή την εργασιάκή εφικτότητα, την

εξασφάλιση ειρηνικών εργασιακών σχέσεων μέσα στην παραγωγική μονάδα,

'Ενα άλλο πολύ σημαντικό στάδιοτο οποίο συνδέεται μετο προηγούμενο είναι

και η διερεύνηση της κοινωνικής εφικτότητας του σχεδίου επένδυσης, Τι ση

μαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να στήνεις σήμερα έργα χωρίς να
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διερευνάςαν το κοινωνικόσύνολοή ο περιβάλλωνπληθυσμόςμέσα στονοποίο

εντάσσεταιτο έργο, δεν συμφωνείκαι δεν συναινεί και αυτός στο έργο αυτό.

Υπάρχουνέργα τα οποία έγιναν χωρίς τη συμμετοχήτου περιΒάλλοντοςπλη

θυσμούκαι αυτό μετά καταπολεμήθηκανοπότανπεριβάλλονταπληθυσμό,είτε

γιατί ρύπαιναν το περιΒάλλον, είτε γιατί συγκρούοντανμε ορισμένες άλλες

κοινωνικέςλειτουργίες.

Γι' αυτό γιο να κάνουμεσωστά έργο σήμεραπρέπει να διερευνούμεκαι την

aπoδoχήτους από το κοινωνικόπεριΒάλλον,απότον περιβάλλονταπληθυσμό.

Καιέρχομαιεδώστονκεντρικόφορέαοοποίοςαποφασίζειγια αuτόντονάλλο

αποφασιστικόσυντελεστήστην αξιολόγησητων σχεδίωνεπένδυσηςκαι αυτός

ο φορέαςείναι η πολιτικήηγεσία. Κάποτεένας επιχειρηματίαςμόνοςτου απο

φάσιζε να κάνει ένα έργο γιατί νόμιζε ότι το έργο αυτό θα είναι κερδοφόρο.

Σήμερα δεν επαρκείαυτό μόνο. Υπάρχει και η πολπικήηγεσία η οποία εκφρά·

ζεται στο τοπικόεπίπεδομε το Δήμαρχοκαι τον Κοινοτάρχηκαι σε αποκεντρω

μένο επίπεδο πολιτικής ηγεσίας από το Νομάρχη και σε ευρύτερο από τον

Υπουργό, την Κυβέρνηση. Εάν θέλετε να κάνετε σήμερα παραγωγικά έργα,

αποδεκτάκαιαπότηνπολιτικήηγεσία,θα πρέπειστοέργοαυτόνασυμμετέχουν

και να συναινούνκαι αυτοί Qt φορείς.

Τη συμμετοχή των φορέων της πολιτικής ηγεσίας από τον Κοινοτάρχη, το

Δήμαρχο, το Νομάρχη και τον τοπικό Βουλευτή , θεωρείται πια απαραίτητη

προϋπόθεση για την πλήρη αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης.

Και έρχομαι τώρα στον τελικό παράγοντα ο οποίος είναι αναγκαίος για να

ολοκληρώσουμετην αξιολόγηση που κάνουμε, όταν παρουσιάζουμε ένα σχέδιο

επένδυοης.

Ο τελικός αυτός παράγοντας είναι να εξασφαλίσουμε τη διακίνηση των

προroντων του έργου στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι

νομίζουν ότι αρκεί μόνο να παράγουμε ένα προϊόν. Δεν είναι πια αυτό αρκετό.

Πρέπει να φροντίσεις και για το μάρκετιγκ του έργου. Στήθηκε αυτό το ξενο

δοχείο, εάν δεν στηθεί συγχρόνως και ένας μηχανισμός, ο οποίος λέγεται στο

χώρο αυτό τουροπερέϊτοΡς, μάρκετιγκ των υπηρεσιών, του πολύ καλού αυτού

ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο αυτό θα φυτοζωεί ή δεν θα είναι Βιώσιμο,

'Ολα αυτότα στοιχεία που ανέφερα στην αξιολόγηση παρουσιάζονται σεέναν

πίνακα ταμειακών ροών και εκροών και με τον πίνακα αυτό τελικά εμείς οι

οικονομολόγοι διαπιστώνουμε εάν το έργο είναι αποδοτικό. Το λέω αυτό, γιατί

σε πολλά πράγματα ένα έργο, είτε τοπικής, είτε περιφερειακής. είτε εθνικής

σημασίας, μπορεί να παίρνει πολλά σύν, αλλά το τελικό κριτήριο είναι η οικο

νομική ευστάθεια και η αΠοδοτικότ/Τά του.

Εδώ έχω αυτό που λένε διάγραμμα ταμειακής ροής ενός λιμανιού το οποίο

έχει τις αντίστοιχες χρηματικές ή οικονομικές ροές ανάλογα μετην αξιολόγηση

που κάνουμε, αν είναι χρηματική ή κανωνική. Εάν από τη σύγκριση αυτών των

εσόδων και εξόδων ήτου κόστους καιτων ωφελεtών, δεν αποδειχθεί ότι το έργο

είναι αποδοτικό, τότε δεν αξίζει τον κόπο να γίνεται το έργο. Το έργο για να

προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα πρέπει να έχει θετικό Καστρόου και
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υψηλούς συντελεστές αποδοτικότητας.

'~λ~ η κοινωνική και χρηματοδοτική απoδoτι~ότητα ενός ~εδίoυ επένδυσης

ενος εργ?υ, εκφράζεται με μια παράμετ~o, με ενα. συ:ντελεστη ~ΠoδOΤΙKότητας

που αυτον Τον υπολογίζουμε και μας δειχνει κατα ποσο θα πρεπει να επενδύ

σουμε πόρους, προσπάθειες και θυσίες για να γίνει το έργο.

Εάν ένα έργο δεν περνάει αυτό το τέστ, τότε δεν αξίζει τον κόπο να γίνει

Επομένως σε αυτό εδώ το έργο Βλέπουμε ότι υπάρχει με μια τεχνική που λέμε

ανάλυση ευαισθησίας, Βλέπουμε ότι αυτό εδώ το έργο στα 1Β% είναι η αποδο

τικότητά του, το συγκρίνουμε με αυτό, είτε με ένα εθνικό μέσο όρο κοινωνικής

αποδοτικότητας, όπως γίνεται εδώ, και ο οποίος είναι περίπου κοντά στο 10%,
Kαιεnειδή εδώ έχουμε 18% Βλέπουμε ότι αυτό κοινωνικά, αυτόεδώτο έργο, είναι

αποδοτικό.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε τα έργα του ιδιωτικού

τομέα και εκεί η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στη χρηματική αποδοτικότητα σε

σύγκριση με το επιτόκιο της αγοράς. '
Αυτά είναι σε συντομία τα στάδια με τα οποία αξιολογούμε ένα τοπικό ή άλλο

εθνικό έργο.

'Ηθελα να κλείσω την ομιλία μου με δύο λόγια για το πόσο σημαντικό είναι να

φρoντiζoυμε, όταν κάνουμε την αξιολόγηση των έργων, την περιΒαλλοντική

ευστάθειά τους.

Ο Μαλιακός είναι το κεντρικό σημείο της σημερινής συνεδριάσεως και γι

αυτό θα ήθελα να εστιάσω την κατάληξη αυτής της ομιλίας στο πόσο μεγάλη

σημασία έχει η ευστάθεια ενός έργου στο περιΒάλλον.

Δηλαδή, όταν αξιολογούμε τα έργα, εάν σήμερα δεν τα διερευνούμε και από

την άποψη της ευστάθειάς τους στο περιΒάλλον, δηλαδή το να μην συγκρούο

νται, αλλά να εναρμονίζονται με το περιΒάλλον, νομίζω ότι δεν κάνουμε τiπoτα,

Ίσως το πρώτο από όλα τα τέστ από το οποίο πρέπει να περνάει ένα έργο και

από το τέστ της πολιτικής και της κοινωνικής και της χρηματοδοτικής και της

διοικηl1κής ευστάθειας, το πρώτο τέστ θα πρέπει να είναι η εναρμόνισή του με

το περιΒάλλον. Γιατί το περιΒάλλον είναι το λίκνο της ζωής και αυτό μας ανα

τρέφει και μας επrτρέπει να κάνουμε όλα μαςτα άλλα δημιουργικά επιτεύγματα.

Πολλοί αναφέρθηκαν στο περιΒάλλον και επεσήμαναν τη σημασία του. Τόσο

η σημασία του περιΒάλλοντος, αλλά όσο και η προστασία του, δεν εξασφαλί

ζονται ούτε από προγραμματισμούς, ούτε από επεμΒάσεις αστυνομικές, ούτε

από προγράμματα, εάν δεν nληρείται ένας και μοναδικός, για μένα, ως ακαδη

μαίκό, ο όρος της παιδείας όλων. Άρχισα με κάποια αναφορά στην ιδεολογ.ία

και ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μου ιδεολογική τοποθέτηση, η οποία δεν

~ει καμία σχέση με κανέναν από αυτούς που κυκλαρορούν στην αγορά.

Αν θέλουμε να ανoθaθμίσoυμε και το Μαλιακό και την '1εριοχή και τη χώρα

μας καιτα συνδικάτο μας καιόλουςτους'Ελληνες και αν θέλουμε να πετύχουμε,

η μοναδική ιδεολογία με την οποία θα τα καταφέρουμε είναι η ιδεολογία της

Παιδείας.

Ο ελληνικός λαός χρειάζεται κατάρτιση είτε είναι ψαράς, είτε είναι εργάτης,
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είτε είναι διοικητικόστέλεχος, είτε είναι πoλiτης, είτε είναι Δήμαρχος.Με τ/ν

Παιδεία, νομίζω, θα ελαχιστοποιήσουμεόλα τα κακάτο οποία συμΒαίνουνστη

χώρα μας, αλλά θα εξασφαλίσουμεκαι τ/ν προστασίατου περιβάλλοντος.

Ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Γ@ηγο@ίουΑποσ,ολόπουλου,

Χημ.ικού Μ,ηχανικούτου Τ.Ε.Ε.

"Μαλιαχός'Κόλπο; - Πεοιοχή για ποοστασία 'Και ανάπτυξη"

Θα ήθελα, καταρχήν, να σας ευχαριστήσω σον ΤΕΕ που μας δίνετε τ/ν ευ

καιρία να παρουσιάσουμε τις οπόψεις μας για το θέμα του Μαλιακού. Βέβαια

είχαμε κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα να προετοιμάσουμε τ/ν εισή

γησή μας και πιθανώς να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις.

'Οσοv οφορά το στοιχεία της περιοχής έχουν αναφερθεί ΚΟΙ από τον κύριο

Ρίζο, περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζειτοτμήμα του κόλπου που βρίσκεται

δυτικά της νοητής γραμμής Καραθοφάναρο-Χιλιομίλι Auτό το ονομάζουμε

εσωτερικό τμήμα του κόλπου. Το εσωτερικό τμήμα δέχεται τα νερά του Σπερ

χειού ποταμού, της γερμανικής τάφρου, καθώς και απόβλητα σφαγείων, λύ

ματα από το λιμάνι της Στυλίδας, καθώς και από μικρό αριθμό βιομηχανιών.

Το εξωτερικό τμήμα του κόλπου δέχεται νερά χειμάρρων, καθώς και από

βλητα από βιομηχανίες, ελαιοτριβεία, άμεσα ή έμμεσα μέσω των χειμάρρων.

Θα εξετάσουμε έναν έναν ξεχωριστά τους αποδέκτες.

Ο Σπερχειός ποταμός δέχεται απόβλητα αστικά και βιομηχανικά. Τα κυριό

τερα αστικά απόβλητα προέρχονται ανεπεξέργαστα από ης κοινότητες Τυ

μφρηστού, Αγίου Γεωργίου, ΛOUΤρών Υπάτ/ς και Μακρακώμης. Υπάρχουν

ελαιοτριβεία που ρίχνουν τα απόβλητά τους στο ποτάμι

Ρυπαίνουν το νερό του μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Παρόλα αυτά, λόγω

του ό,ΤΙ τα απόβλητα έχουν υψηλό οργανικό φορτίο και διατίθενται χωρίς επε

ξεργασία συνεισφέρουν κατά πολύ στο συνολικό φορτίο ρύπανσης του πο

ταμού.

Βιομηχανίες που ρίχνουν τα απόβλητά τους στον Σπερχειό άμεσα ή έμμεσα

είναι η ΕΛΚΕ της οποίας τα απόβλητα συνίστανται από νερά ψύξεως χωρίς

σημαντικό ρυπαντικό οργανικό φορτίο, η Χαρτοποιία Φθιώτιδας τα απόβλητα

της οποίας υφίστανται φυσικοχημική επεξεργασία πριν τ/ διάθεσή τους και μια

βιομηχανία βαφής υφασμάτων τζίνς με εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε έστω και με προσέγγιση τ/ν ποιότητα καιτ/ν
ποσότητα των αποβλήτων που ρίχνονται στο ποτάμι. Μπορούμε όμως να κά

νουμε μια εκτίμηση του οργανικού φορτίου 8.0.05_ που δέχεται ο Σπερχειός,
παiρνoντας σαν μέση τιμή Β.0.05Τ. τηντιμήτων3.5 ΡΡΜ. δεδομένου ότι οι τιμές
YIQ τι:ι ποτάμια κυμαίνονται μεταξύ 2 και 5 Ρ.Ρ.Μ. Έχουμε, λοιπόν, οργανικό
φ<)ρtιo 5.000 κιλά 8.0.05. ημερησίως.
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Γερμανικήτάφρος.

Είναι ένας ανοιχτός αγωγός που έχει μήκος περίπου 11 χιλιόμετρα. Είναι

αποδέκτ/ς υπoθaθμισμένης χρήσης νερού. Στη γερμανική τάφρο, μετά από

απόφαση των τοπικών αρχών, διατίθενται εκτός από τα λύματα της πόλης της

Λαμίας και των γύρω Κοινοτήτων, τα Βοθρολύματα όλων των Κοινοτήτων του

νομού Φθιώτιδας. Η ροή των λυμάτων κυρίως τους θερινούς μήνες είναι πολύ

αργή, λάγω της ξηρααίας και με τη βαήθεια της υψηλής θερμακρασίας του

περιΒάλλοντος ευνοείται η αποικοδόμηση της οργανικής ύλης πριν να εκΒάλουν

τα λύματα στο Μαλιακό κόλπο.

Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία δυσοσμιών στη γύρω περιοχή. Το ορ

γανικό φορτίο που μεταφέρεται μέσω της γερμανικής τάφρου στο Μαλιακό

εκτιμάται στα 3.000 κιλά 8.0.05 ημερησίως. Στη θάλασσα έχουμε επίσης διά

θεση των αποβλήτωντων δημοτικώνσφαγείωντης Λαμίας, μετά από Βιολογικό

καθαρισμό,τη διάθεση αποβλήτωναπό 60 ελαιοτριβεία της περιοχής τα οποία

διατίθενται χωρίς άλλη επεξεργασία ή σε χείμαρρουςή απευθείας στη θάλασσα.

Εργοστάσια της περιοχής που διαθέτουν τα απόΒλητά τους στο Μαλιακό,

μετά από κάποια προεπεξεργασία, έχοντας πάρει Βέβαια τις απαραίτητες

άδειες διαθέσεως αποΒλήτων, είναι η χαρτοποιία ΠΑΚΟ που διαθέτει στο Μα

λιακό τα απόΒλητά της μετά από φυσικοχημική επεξεργασία και Βιολογικό

καθαρισμό. Η βιομηχανία παραγωγής σπορέλαιου και ζωοτροφών η AGROI
NVEST της οποίας τα απόβλητα προέρχονται από τους εναλλάκτες θερμότητας

χωρίς οργανικές ουσίες με άγνωστο όμως το θερμικό τους περιεχόμενο.

Η Βιομηχανία παραγωγής καλωδίων, το ΜΑΝΟΥΛΙ, με απόβλητα που προέ

ρχονται από το καθάρισμα του χαλκού. Δεν περιέχουν υψηλά οργανικά φορτία,

σημαντική είναι όμως η ύπαρξη ιχνοστοιχείων (σιδήρου, χαλκού, κασσιτέρου).

Η μεταλλουργική Βιομηχανία ΣΟΥΛΙΣ με απόΒλητα χαμηλού οργανικού φορ

τίου και τα οποία μετά από χημικό καθαρισμό ρίχνονται στη γερμανική τάφρο

και μέσω αυτής στο Μαλιακό.

Η Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας που διαθέτει τα απόΒλητα, μετά από

βιολογικό καθαρισμό, στη γερμανική τόφρο. Η ΕΜιΟΥΡΓιΚΗ με απόβλητα μέ

σου οργανικού φορτίου. Η διάθεσή τους στη θάλασσα γίνεται μετά από απλή

καθίζηση.

Υπάρχουν και δύο εργοστάmα της περιοχής των οποίων η λειτουργία έχει

ανασταλεί τελευταία, είναι η βιομηχανία παραγωγής ακρυλικών ινών "ΒΟΜΒΥ

ΚΡΥΛ" που διέθετε τα απόΒλητα μετά από βιολογική επεξεργασία και η βιομη

χανία παραγω'γής μαγιάς "ΒΙΟΖΥΜΕΣ". Ο λόγος που έχει κλείσει αυτό το ερ

γοστάσιο είναι η μη ικανοποιητική λειτουργία της βιολογικής εγκατάστασης με

συνέπεια τη δημιουργία δυσοσμιών σε γειτονικές περιοχές που avamuooovroI
τουριστικά. ~

Υπάρχει εγκατεστημένη, επίσης, μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού στη

Βιομηχανική Περιοχή της Λαμίας, η οποία θα επεξεργάζεταιτα απόβλητατων

εγκατεστημένων βιομηχανιών στη βιομηχανική περιοχή και η οποία δεν έχει
αρχίσει να λειτουργεί λόγω έλλειψης αποδέκτη, αλλά, κυρίως, διότι δεν έχουν
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ολοκληρωθεί τα έργα συλλογής των αποθλήτων.

Σημειωτέον ότι οι εγκατεστημένες στη Βιομηχανική Περιοχή Βιομηχανίες είναι

χαμηλής όχλησης, χωρίς μεγάλες ποσότητες αποΒλήτων και ρυπαντών.

Κατά κύριο λόγο ο θιολογικός καθαρισμός θα επεξεργάζεται λύματα προσω

πικού.

Με Βάση τα προηγούμενα το ολικό φορτίο ρύπανσης που δέχεται η ευρύτερη

περιοχή υπολογίζεται οε 20.000 kg B.O.D, ημερηaiως.
Νομοθεσία.

Η νομοθεσία η οποία υπάρχει για τη διάθεση είναι η απόφαση των 4 νομαρχών
Ανατολικής Απικής, Βοιωτίας, ΕύΒοιας και Φθιώτιδας η οποία καθορίζει τις

περιοχές των ακτών, όπου ήδη γίνεται και επιτρέπεται 1) η διάθεση υγρών

Βιομηχανικών αποθλήτων και λυμάτων μετά από πλήρη επεξεργασία. 2 ) Τη
χρήση των περιοχών αυτών και τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου αποδέκτη

ανάλογα με τις χρήσεις. 3) Καθορισμό ειδικών όρων διάθεσης υγρών αποΒλή

των, όπως είναι ανώτατα εππρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποθλήτων, τρόποι

δειγματολογίας και είδος και αριθμός δειγμάτων και 4) τα κριτήρια με Βάση τα

οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προσδιορίζουν και άλλες θέσεις διά

θεοης θιομηχανικών αποΒλήτων-λυμάτων, καθώς και ειδικούς αυστηρότερους

όρους που μπορούν να απαιτηθούν σε ειδικές περιπτώσεις.

Αναφέρθηκε προηγουμένως μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών

στον τομέα ανόργανης χημείας η οποία έγινε σε δύο φάσεις. Μια πρώτη φάση

το 1982. Τα αποτελέσματα της μελέτης δόθηκαν από τον κύριο Ρίζο στους

πίνακες που είδαμε στην αρχή του συνεδρίου. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι

εποχές, η διαφορετική εποχή μέτρησης, lούλιο μήνα έγιναν οι μετρήσεις για το

1982 και ΔεκέμΒριο για το 1984. Να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις πάνω σε

αυτά. Οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών που είναι θρεmιKά συστατικά έχουν

αυξηθεί σημαντικά μέχρι και χίλιες φορές.

Πάντως στο εσωτερικό τμήμα του κόλπου οι συγκεντρώσεις είναι μικρότερες

από ό, τι είναι στο εξωτερικό. Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών έχουν πάλι μια

μεγάλη αύξηαη έως 150 φορές. Αντίστροφα με τα νιτρώδη είχαμε μεγαλύτερη

συγκέντρωση στο εσωτερικό τμήμα του κόλπου και κυρίως γύρω από τις εκ

θολές του Σπερχειού και τις εκθολές των λυμάτων της Λαμίας. Αυτό μας πλη

ροφορεί για την κύρια πηγή των νιτρικών. Και αυξημένες είναι επίσης και οι τιμές

αμμωνίας σε σχέση μετο 1982, πάλι πλησίον των εκΒολών του Σπερχειού καθώς

και στο κέντρο του MaλιαKOύ.

Οι τιμές των φωσφορικών αντίθετα παρουσίασαν μείωση. Μεγαλύτερες πάλι

είναι οι τιμές στις εκΒολές του Σπερχειού και στο κέντρο του MaλιαKOύ.

Γενικά οι τψές των θρεπτικών και κυρίως των αζωτούχων Βρέθηκαν αρκετά

μεγαλύτερες από ό,τι το 1982. Αυτό οφείλεται στο ό, τι η δειγματοληΨία έγινε

σε εποχή Βροχοπτώσεων με συνέπεια λόγω της απόπλυσης της γης από τα

λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες, να έχουμε εμπλουτισμό των

νερών με θρεπτικά συστατικά.

Επίσης η μειωμένη ηλιοφάνεια την εποχή που έγιναν οι μετρήσεις, Δεκέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



- 4S -

μβρΙος για το '84, και οι χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με το μειωμένο

φυτοπλαγκτόν, είχαν σαν συνέπεια την αύξηση των νιτρωδών. Ο λόγος αμ

μωνίας πρός ολικό άζωτο είναι περίπου στο 65%. Αυτόσημαίνει άn στο Μαλιακό
κυριαρχούσα μορφή του αζώτου είναι η αμμωνία, που αΠΟΤελεί και συχνά δείΚτ/

ρύπανσης μιας περιοχής. Αυτό οφείλεται, όπως είπαμε και προηγούμενα, για

μεν τον εσωτερικό κόλπο κυρίως στην έκπλυση των αμμ~ακών λιπασμάτων,

για δε τον εξωτερικό σε απόρριψη ασnκών λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλή

των.

lχνημέταλλα.

Από τα ιχνημέταλλα έγιναν μετρήσεις και δείχτ/καν στους πίνακες, σε δια

λιπή μορφή και σε αιωρούμενη. Γενικά σε σχέση με το 1982 οι τιμές ψευδαρ

γύρου, χαλκού και καδμίου έχουν αυξηθεί, ενώ των σιδήρου, μαγγανίου και

μολύβδου μειωθεί. Σε σύγκριση με άλλες ελληνικές θάλασσες Ν. Ευβοϊκός,

Ανατ. Αιγαίο, Πατραϊκός, ΑμΒρακικός μόνο το εσωτερικό τμήμα του κόλπου

επιΒαρύνεται από τις αυξημένες τιμές αιωρούμενου σιδήρου και μαγγανίου.

Γενικά οι τιμές στο Μαλιακό είναι μεγαλύτερες μόνο από τις τιμές του ΑμΒρα

κικού και του Ανατολικού Αιγαίου.

Συνοππκά δεν βρέθηκαν υψηλές τιμές ιχνοστοιχείων με εξαίρεση ίσως τον

σίδηρο. Υψηλές τιμές αζωτούχων με κυρίορχη μορφή την αμμωνίο, λόγω της

χρήσης αμμωνιακών λιπασμάτων που μεταφέρονται στον κόλπο ή εξαιτίας των

λυμάτων της Λαμίας.

Αυξημένες συγκεντρώσεις στις εκβολές του Σπερχειού, αλλά περιέργως και

στο κέντρο του κόλπου όσον αφορά τα θρεπτικά και τα ιχνημέταλλα.

Λtγα λόγια για τις επιδράσεις αυτώντων ιχνοστοιχείων καιτων θρεπτικών στο

θαλάσσιο περιβάλλον.

Τα θαλάσσια φυτά απαιτούν για την ανάmuξή τους ένα ποσό ιχνοστοιχείων

μαζί με τα θρεπrικά συστατικά και ίχνη ειδικών οργανικών μέσων, βιταμίνες. Σε

αυτά τα ιχνοστοιχεία είναι και ο σίδηρος, το μαγγάνιο, ο μόλυβδος, ψευδάρ

γυρος, ο ρόλος των οποίων στο μεταβολισμό των φυκών έχει καθοριστεί. Πιο

σUΓKεKριμένα ο σiδηρoς και το μαγγάνιο παίζουν σημανπκό ρόλο στη φωτο

σύνθεση.

Το φυτοπλαγκτό, επίσης, μπορεί εύκολα να αφομοιώνει χημικές μορφές

πολλών στοιχείων. Εκτός από τις διαλυτές μορφές των ιχνοστοιχείων, τα φύκια

μπορούν να χρησιμοποιήσουν και μερικές αιωρούμενες και κολλοειδείς μορ

φές. Οι απαιτήσεις των οργανισμών για αυτά τα στοιχεία ποικίλουν από είδος

σε είδος. Συνήθως, οι κατώτεροι οργανισμοί σUΓκεντρώνoυν ιχνοστοιχεία π9λύ

πιο ισχυρά από ό,ΤΙ οι ανώτεροι

- Η ανάmuξη ενός θαλάσσιου οργανισμού εξαρτάται από εκείνο το στοιχείο

που βρίσκεται στη μικρότερη σχετικά ποσότ/ία, (περιοριστικός παράγοντας).

Στη θάλασσα·περιοριστικός παράγοντας- μπορεί να είναι τα θρεmιKά άλατα ή

το οξυγόνο.

θρεπnKά αυσταnKό - ρύπανση - ευτροφισμός.

Για τα θρεπτικά συστατικά το φυταtλαyKτόν απαιτεί για την ανάπτυξή του
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κυρίως άζωτο και φώσφορο. Ο λόγος αζώτου προς φώσφορο είνοι 15 προς 1
γιο τον oνoιχrό ωκεονό, ο ίδιος λόγος αποντάται και στο φυτοπλαγκτόν.

Η ρύπανση περιορισμένων όγκων νερού, όπως είναι το δέλτα ποταμών ή

κλειστών θαλασσών με μεγάλα ποσά αζώτου και φωσφόρου από αποχετεύσεις,

απόΒλητα ή απόπλυση λιπασμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε υπερΒολική άνθιση

του φυτοπλαγκτού. Αυτή η διεργασία είναι γνωστή σαν ευτροφισμός.

Έτσι η αποσύνθεση των φυκών μετά το θάνατό τους, μπορεί να στερήσει από

το νερό το οξυγό'νο και να οδηγήσει σε μαζικό.θάνατο των ψαριών και άλλων

οργανισμών που δεν μπορούν να ζήσουν αναερόΒια.

Δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η ανανέωση του νερού του

Μαλιακού κόλπου και δεν υπάρχουν στοιχεία για τα θαλάσσια ρεύματα της

περιοχής. ΠαράγΟVfας πάντως, που επηρεάζει την κυκλοφορία των νερών στο

εσωτερικό τμήμα του κόλπου είναι η διακύμανση των τιμών αλατότητας και

πυκνότητας. Αυτή οφείλεται στην επίδραση του Σπερχειού ποταμού και άλλων

χειμάρρων που καταλήγουν στον κόλπο.

Παρατηρήσεις και γενικό ouμπερόσματα.

- Γενικά υπάρχει υποΒάθμιση της ΠOιό'tητας του νερού της θάλασσας, που

μπορεί να χαραΚ'ιηριστεί ως χαμηλή.

- Μέση υποΒάθμιση της ποιότητας του νερού του εσωτερικού του κόλπου,

όπου τα νερά είναι αΒαθή και δύσκολο να ανανεωθούν.

- Πολλοί ρύποι μεταφέΡΟVfαι στη θάλασσα μέσω του Σπερχειού, γερμανι

κής τάφρου και χειμάρρων.

Επομένως, το νερό μεταφέρεται ήδη ρυπασμένο από άλλες περιοχές.

Ειδικά ο Σπερχειός επηρεάζει όχι μόνο τις κατανομές αλατότητας, θερμο

κρασίας και διαλυμένου οξυγόνου, αλλά σε συνδυασμό και με άλλες πηγές τις

κατανομές των θρεπηκών και ιχνοστοιχείων.

Εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων, κατά κανόνα αζωτούχων και φωσφορικών,

έχειπροκαλέσειτην αύξηση θρεmικών στη θάλασσα με συνέπειατη δημιουργία

ευτροφισμού.

- Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ελαιοτριΒείων, τα οποία διαθέτουν τους χει

μερινούς μήνες υψηλά οργανικά φορτία στη θάλασσα, χειμερινούς και φθι

νοπωρινούς μήνες, όταν λειτουργούν.

- Λόγω της μεγάλης τουρισηκής κίνησης στους καλοκαιρινούς μήνες, κυ

ρίως, και σε περιοχές, όπως είναι η παραλία Ράχεων - Καμένων Βούρλων,

παρουσιάζεται μια υποΒάθμιση της θάλασσας κυρίως και λόγω του μεγάλου

αριθμού λουσμένων.

- Αύξηση των θρεπτικών, κυρίως αμμωνίας, λόγω της μη επεξεργασίας

λυμάτων των πόλεων και κοινοτήτων, (διάθεση στη θάλασσα μέσω της γερ

μανικής τάφρου).

- Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση φυτοφαρμάκων, των οποίων η

ΧΡήση είναι εκτεταμένη και

- ΤελεUΤαία έχουν αναφερθεί, αν και είναι σπάνια, περιστατικά ρύπανσης
από πετΡελαιοκηλίδες.
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-Ύπαρξη στις παραλιακές Κοινότητες, με έντονο το τουριστικό στοιχείο,

πολλών απορροφητικών Βόθρων, ακόμα και σε σχετικά νέες κατασκευές.

- Δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις θανάτου ψαριών, που να οφείλονται

αποκλειστικά στην έλλειψη οξυγόνου, λόγω υψηλού ρυπαντικού φορτίου. Αντί

θετα είδη, όπως χταπόδια, τα οποία Βρίσκονται σε καθαρά νερά είναι άφθονα

στην περιοχή.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μείωση των αλιεύσιμων ειδών, κάποια χρονικά

διαστήματα, πιθανόν να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες πέραν εκείνωντης

ρύπανσης. Τέτοιοι μπορεί να είναι η αύξηση των αλιέων, καθώς και η πάσης

φύσεως παράνομη αλιεία.

Να ολοκληρώσουμε με τις προτάσεις.

Η σημασία του Μαλιακού είναι μεγάλη για την αλιεία, τον τουρισμό, τις ιχθυο

καλλιέργειες και τη ναυτιλία.

Επίσης, η περιοχή του Νομού Φθιώτιδας και κυρίως η περιοχή πλησίον του

MaλιαKOύ, είναι κύριος παραγωγός Βρώσιμων ελιών, με συμμετοχή 30% στη

συνολική παραγωγή της χώρας μας.

Με Βάση τις διαπιστώσεις αυτές, καθώς και τ αποτελέσματα των μετρήσεων

έχουμε να προτείνουμε:

Για το ελαιοτριβεία.

Η καλλιέργεια της Βρώσιμης ελιάς είναι πολύ παλιά στην περιοχή, με απο

τέλεσμα να είναι ο Βασικός άξονας της οικονομικής της ανάπτυξης. Υπάρχουν

ελαιτροΒεία παλιά και σύγχρονα. Ακόμα και τα σύγχρονα ξεπερνιούνται σιγά 
σιγά σε τεχνολογία.

Τα ελαιοτριΒεία που λειτουργούν, παράγουν υψηλά οργανικά απόΒλητα

χωρίς κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία αδρανοποίησής τους. Ακόμα και σε μερικά

στα οποία υπάρχει κάποια στοιχειώδης επεξεργασία, αυτή γίνεται χωρίς συ

στηματική παρακολούθηση. Λειτουργούν, επομένως, όλα σαν εστία ρύπανσης

της περιοχής τους φθινοπωρινούς μήνες κατά τους οποίους γίνεται η επεξερ

γασία αυτών των ελιών.

Προτείνεται, επομένως, η συλλογή των αποΒλήτων αυτών σε επιλεγμένους

χώρους, όπου θα γίνεται μια κοινή επεξεργασία τους, διάθεσή τους σε κάποιο

αποδέκτη ή αξιοποίησή τους κατ' άλλο τρόπο. Η επιλογή των θέσεων αυτών, ο

τρόπος επεξεργασίας και η πιθανή αξιοποίησή τους, πρέπει να αποτελέσει

αντικείμενο μελέτης.

Για τ/ν τουριστική ανάπτυξη.

Για την περιοχή του Νομού προΒλέπεται αύξηση της τουριστικής - παραθε
ριστικής δραστηριότητας, με εγκαταστάσεις και υποδομή που στηρίζουν και

προωθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά, η αντικατάσταση απορροφητικών Βόθρων με στεγανούς δεν

έχει γίνει, με αποτέλεσμα να έχουμε μολύνσεις του υπόγειου υδροφόρου ορί

ζοντα καθώς και της θάλασσας.

Παρουσιάζεται, λοιπόν, επιτακτικά η ανάγκη για χωροθέτηση των περιοχών

για τουριστική ανάmuξη, με τουριστικές επιχειρήσεις τις οποίες μπορούν να
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αναλάβουνοι QTA.
Επίσης, οι σΤΑ θα επιθάλλοuντην κατασκευή στεγανών βόθρων και θα έχουν

τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία των

ακτών και της θάλασσας από ρύπανση και μόλυνση.

Δημιουργία κατάλληλων χώρων για τη διάθεση των Βοθρολυμάτων, είτε με

κατασκευή εγκαταστάσεων Βιολογικού καθορισμού, είτε με πρόΒλεψη για

χρήση του βιολογικού καθορισμού κάποιου κοντινού αστικού κέντρου σαν εν

διάμεσου αποδέκτη_

Σε όσες επιχεφήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες ή κάμπιγκς, υπάρχουν οι

εγκαταστάσεις Βιολογικού καθορισμού λυμάτων, να γίνονται συνεχείς παρα

κολουθήσεις της ποιότητας των νερών προς διάθεση.

Σε περιπτώσεις διαθέσεως νερών που δεν πληρoΊΙV τις προδιαγραφές της

ποιότητας που ορίζει η νομοθεσία, να λαμβάνονται μέτρα (πρόστιμα, διάθεση

άλλου αποδέκτη, διάθεση σε άλλο Βιολογικό καθαρισμό) l1ιθανώς.

Προώθηση μελετών για κατασκευή αποχετευτικών δικτύων καΙ βιολογικού

καθαρισμού άμεσα στους μεγάλους παράκπους οικισμούς. Επείγει περισσό

τερο, η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Λαμίας, για να

εξαλειφθεί το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η γερ

μανική τάφρος στην ευρύτερη περιοχή που απολήγει

Για την αλιεία.

Ο Μαλιακός κόλπος μαζί με το βόρειο Ευβοίκό αποτελούν ένα φυσικό ιχθυο

τροφείο. Η ανεξέλεγκτη όμως ποσότητα φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων που

καταλήγουν εκεί, καθώς και η ρύπανση από Βιομηχανικά απόβλητα και αστικά

λύματα, σε συνδυασμό με την εξανrλητική αλιεία, σίγουρα θα προκαλέσουν

μείωση του αλιευτικού δυναμικού, γεγονός που διαπιστώνεται και σήμερα.

Ο παρατηρούμενος ευτροφισμός, είναι πρόσθετος παράγοντας υποβάθμι

σης του οικοσυστήματος του Μαλιακού. Είναι παράλογο va προωθείται ενί

σχυαη της ιχθυοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή, όπου υπάρχει πιθανότητα

αύξησης του ευτροφισμού της.

Προτείνεται η σύνταξη υδροθιολογικής μελέτης του θαλάσσιου χώρου από

αρμόδια Ιδρύματα με θέματα : Έρευνα και ορθολογική εκμετάλλευση των

αλιευτικών αποθεμάτων, δυνατότητα του Μαλιακού κόλπου να δεχθεί δραστη

ριότητες, όπως ιχθυοτροφεία, OστρaKOKaλλtέργειες, και επιmώσεις που μπο

ρεί να έχουν οι ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις σε παραλίες ή κάμπιγκς.

Για τη βιομηχανία.

Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες είναι σημαντικές στην πε

ριοχή. Ιδιαίτερη προσοχή απαπεί το θέμα της διάθεοης των αποΒλήτων κυρίως

για τις βιομηχανίες με μεγάλο ρυπανrΙKό φορτίο. Οπωσδήποτε όμως, δεν θα

πρέπει να αγνοηθούν και εκείνες που μπορεί να προκαλέσουν θερμική ρύπανοη

στον κόλπο, κυρίως από νερό ψύξης (όπως AGROINVESn.
Θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την τήρηση της

νομοθεσίας περί διαθέσεως αποβλήτων. χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα

του εργοστασίου ΒΙΟΖΥΜΕΣ το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί, επειδή η διά-
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θεση των αποβλήτωντου δεν ήταν σύμφωνη με την προδιαγραφόμενηποιό

τητα. Η νέα ιδιοκτήτρια εταιρία αναγκάστηκενα βρει VΈOυς τρόπους επεξερ

γασίας των αποβλήτων, αρκετά πιο δαπανηρούς,αλλά σαφώς πιο αποτελε

σματικούς, ώστε να μπορέσεινα πάρει την άδεια λεπουργίας.

Για τη Βl.πε. Λαμίας.

Επειδή εγκαθίστανταιστη βιομηχανικήπεριοχή μονάδεςχαμηλήςόχληοης,

δεν υπάρχουνσημαντικάρυπαντικάφορτία, κυρίως λύματα προσωπικού.

Παρόλα αυτά, η Τράπεζα, (η ΕΤΒΑ) ανέθεσε στο ΠανεπιστήμιοΠατρών, τη

σύνταξηωκεανογραφικήςμελ.έτ/ςαπότηνοποίαθα φαίνεταιη δυνατότητατου

κόλπου σαν αποδέκτη.

Αναμένοντας,λοιπόν, τα αποτελέσματακαιτης μελέτηςαυτής, από τα οποία

θα μπορούμενα εκτψήσουμετην αντοχή του κόλπου, δεν θα πρέπει να στα

ματήσει ο συνεχής έλεγχοςτων Βιομηχανιώνμε συνεχείς μετρήσειςτων απο

βλήτωντους.

Οι μετρήσεις των δειγμάτων θα πρέπει να γίνονται άμεσα στην πόλη της

Λαμίας και όχι με μεταφορά τους σε άλλες πόλεις, ώστε να μην υπάρχει η

πιθανότηταγια αμφισΒητούμενααποτελέσματα.

Και τέλος, η οικολογική αναΒάθμισητης περιοχής των εκΒολών του Σπερ

χειού.

Όπως ελέχθη ο Σπερχειόςείναι σημαντικόςφορέας ρύπωνπρος το εσωτε

ρικό τμήμα του κόλπου.

Ανάγκη, λοιπόν, είναι να προστατευθείαπό ρύπανσηκαθώς είναι τόπος αλι

είας.

Διάθεση επεξεργασμένωνλυμάτων και αποβλήτων βιομηχανιών μετά από

εγκατάστασηΒιολογικού καθαρισμού,για άρδευση και όχι στο Σπερχειό.

Αντψετώπισηελαιοτριβείωνμε τον τρόπο ποο έχει αναφερθείπροηγουμέ

νως.

Έρευνα με αντικείμενο την προέλευση ιχνημετάλλων, τα οποία από ό,η

φαίνεται από τις μετρήσεις καταλήγουνστο Μαλιακό κόλπο μέσω του Σπερ

χειού. Προέρχονται, άραγε, αυτά aπό κάποια Βιομηχανική δραστηριότηταή

είναι αποτέλεσμα φυσικών αιτίων, όπως είναι απόπλυση εδαφών που είναι

πλούσια σε αυτά τα μέταλλα;

Συνεχής έλεγχος, ποιοτικός και ποσοτικός,λιπασμάτωνκαι φυτοφαρμάκων

κατά τη χρήσητους, κυρίωςστις περιοχέςπλησίοντου Σπερχειού.Κάη τέτοιο,

άλλωστε,πρέπει να γίνεται και για τις παράκτιεςκαλλιέργειες.

Δημιουργίαζώνηςοικιστικούελέγχουμε βάσητο νόμο 1337 για την προσ:τα

σία του δέλτα του Σπερχειού ποταμού (νομοθετική προστασία).

. Λόγω αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά

και γενικά, είναι φανερή η μείωση της ποσότητας του νερού του ποταμού.

Από την άλλη πλευρά η αύξηση των καλλιεργειών και συνεπώς της χρήσης

των λιπασμάτων, καθώς και η πιθανή εγκατάσταση νέων βιομηχανιών πλησίον

του ποταμού θα αυξήσει το ποσό των ρύπων προς το Σπερχειό.

Παίρνοντας υπόψη τους δυο αυτούς λόγους, πιθανότατα σε λίγα χρόνια, εάν
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δεν πάρουμετα μέτρα μας, να μη μιλάμε για Σπερχειό, αλλά για μια νέα γερ

μανική τάφρο.

Απαραίτητα,λοιπόν, να τηρηθούντα προηγούμεναγια να αναβαθμιστείοι

κολογικά η περιοχήπου αποτελεί θαυμάσιοτόπο για αλιεία.

Το γεγονός ότι ο Μαλιακός κόλπος είναι αρκετά καθαρότερος από άλλες

ελληνικέςθάλασσες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμεληθεί.

Αντίθεταμεσωστήεκμετάλλευση,μπορείνα επιτευχθούνκαι η μη διατάραξη

του θαλάσσιουοικοσυστήματος(προστα.σία)και η άνοδοςτου βιοτικού επιπέ

δου των κοτοίκωντης περιοχής (ανάπτυξη).

Ευχαριστώ.

Εισήγησηκ. "αναΥ. Βασιλείου,

Συμ5ούλουΤΕΔΚ Φθιώtιδας

-ο οόλος της Τοπική;: Α"τοδιοίκησηι;:

στην ΠQοστασία 'l'OV πεQιδάλλοvτος:"

Εκ μέρους της ΤΕΔΚτου Νομού Φθιώτιδας χαιρετίζω αυτό το Συνέδριο, για ένα

τόσο κρίσιμ9 κοι ευαίσθητο θέμα, που είναι αντικείμενο προβληματισμού όλων

των κατοίκων του Νομού μας.

Τις τελευταίες δεKαεrίες η διεθνής κοινή γνώμη, Κεντρικοί και Τοπικοί Φορείς

ευαισθητοποιούνται και ανησυχούν όλο και περισσότερο, για το μέγεθος της

περιβαλλοντικής κρίσης και τις καταλυτικές της συνέπειες στην ίδια τη ζωή του

πλανήτη μας.

Στη σταδιακή συνειδητοποίηση της κρισιμότητας της κατάστασης, συνέβα

λαν με την απειλητική τους παρουσία ατυχήματα σε πυρηVΙKoύς αντιδραστή·

ρες, οικολογικές καταστροφές και διαταραχές μεγάλης κλίμακας, που προέ

ρχονται από αντιλήψεις που υποβάθμιζαν τη σημασία της προστασίας του πε

ριβάλλοντος στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η προστασία του περιβάλλοντος, είναι σημαντικός παράγοντας για την ευ

ημερία του ανθρώπου και πρέπει αναμφίβολα ν αποτελεί μια παράμετρο για την

ανάπτυξη ενός τόπου, μαζί με τα οικονομικά, πολπικά και κοινωνικά κρπήρια.

Με δεδομένο, ότι ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αν1'ανακλά

άμεσα στους καwίκους μιας περιορισμένης συνήθως γεωγραφικής ενότητας,

είναι φανερό ότι η αντιμεrώπιση του ΠΡΟβλήματος αυτού, απαπεί την άμεση

λαϊκή συμμεroχή.

Η.Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεσμός διοικητικός και ταυτόχρονα πολrτικός, είναι

ο θεσμός εκείνος που μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχική διαδικασία στην

προώθηση της προστασίας και διαφύλαξης του περιΒάλλοντος, κάτω από δύο

Βασικές προϋποθέσεις. Τη μεrαβίBαση αρμοδιοτήτων και την απόφαση για

ανάληψη δράaης.

Στη χώρα μας η μόλυνση του περιΒάλλοντος τείνει να πάρει διασrάσεις

μάστιγας. XαραKrηριστΙKότης κατάστασης που Βρισκόμαστε στα ζητήματα του

Ι
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περιΒάλλοντος, είνοι ότι από την πλευρά της Πολιτείας, η πρώτη αφύπνιση και

οι πρώτες προσπάθειες εμφανίζονται μόλις την τελευταία δωδεκαετία.

Το 1980 δημιουργείται Υπουργείο Χωροταξίας και ΠεριΒάλλοντος, που απο

κτά υπηρεσίες για το περιΒάλλον και τη χωροταξία μόλις το 1982. Ο νόμος

πλαίσιο για το περιΒάλλον, νόμος 1650 του '86, και ο νόμος 156Β του -85 για το

εργασιακό περιΒάλλον ακολουθούν τον οικιστικό νόμο 1337 του '83 και του

Γ.Ο.Κ. μαζί με τη νέο νομοθεσία για την χωροταξική οργάνωση και περιΒαλ

λοντική προστασία της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, που θεσμο

θετήθηκαν με τα ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας του 19Β5 και Θεσσαλονίκης.

Η αυξημένη κινητικότητα της τελευταίας δεκαετίας στη δημιουργία ενός θε

σμικού πλαισίου και οι προσπάθειες για εφαρμογή του σε ορισμένους τομείς,

όπως Π.χ ενεργοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, στην προώθηση των

οποίων συνέΒαλε αποφασιστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Κοινωνικοί Φο

ρείς, δεν απέφυγαν καθυστερήσεις και ατολμίες στην υλοποίηση ορισμένων

άλλων θεσμών.

Είναι σαφές, ότι για να αντιμετωπιστούν συστηματικά τα εντεινόμενα' προ

βλήματα από τις αυξανόμενες πηγές ρύπανσης, τη διόγκωση δραστηριοτήτων

και τον πολλαπλασιασμό των μετακινήσεων απαιτείται:

- Συντονισμένη δράση Κεντρικών Φορέων και πολιτών.
• Επιτάχυνση στις εφαρμογές του δημοκρατικού σχεδιασμού.

- Ορισμένες Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσμαηκότερη και

συνολικότερη προστασία του χώρου.

- Η ανάπτυξη σταδιακά μιας περιΒαλλοντικής συνείδησης σε όλους μας.

Με Βάση την υπάρχουσα κατάσταση και με την πρόσθετη υπόμνηση, ότι στη

χώρα μας προσπαθούμε ακόμα να κατοχυρώσουμε τον αποκεντρωμένο δημο

κρατικό σχεδιασμό, που σε όλες τις άλλες χώρες της Κοινότητας εφaρμόζεται

πριν από πολλές δεκαετίες, η ΚεντρικήΈνωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,

πραγματοποίησε τον περασμένο lούνιο στη Σκιάθο το πρώτο της Συνέδριο για

το περιΒάλλον, με στόχο να μορφοποιήσει ορισμένες Βασικές προτεραιότητες

δράσης της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα αμέσως επόμενα

χρόνια.

Επιγραμματικά οι προτεραιότητες και οι τομείς στους οποίους πρέπει να

συντονιστεί η δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατο περιΒάλλον είναι οι εξής:

- Ολοκληρωμένη εφαρμογή του νόμου πλαίσιο για το περιΒάλλον, του νόμου

1650του '86, με την έκδοση όλων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών

Αποφάσεων.

- Η συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση αιχμιακών

προΒλημάτων ρύπανσης σε συγκεκριμένες προΒληματικές περιοχές, το λε

κανοπέδιο, Θριάσσειο πεδίο, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαϊδα'; Μεγαλόπολη, προ

Βληματικοί κόλποι, όπως ο Μαλιακός, και λίμνες.

- Υλοποίηση αποτελεσματικού προγράμματος προστασίας του δασικού πλού

του από τις πυρκαγιές και εθνικού προγράμματος αναδασώσεων. Μλαγή του

θεσμικού πλαισίου, προς την κατεύθυνση αυστηρότερης και αποτελεσματι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



·52·

κότερης προσιασίαςτων δασικών εκrάσεων, από καταπατήσειςκαι αλλαγές

χρήσεωνγης.

- Προώθηση και χρηματοδότηση της σrαδιακής σύνrαξης του Ενιαίου Εθνικού

Κτηματολογίου και άμεση δημιουργία κτηματικών γραφείων σε κάθε Νομό, για

την αξιοποίηση των στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής.

• Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαxειρισrιKών προγραμμάτων προστασίας

των σημαντικών βιότοπων.

• Επιτάχυνση του προγράμματος διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε πε

ριοχή.

• Ενεργοποίηση κατευθύνσεων χωροταξικής και περιβαλλOνrιKής οργάνωσης

κάθε περιφέρειας και αντίσrοιχη συστηματική ενεργοποίηση των κατευθύν

σεων οργάνωσης του κάθε Νομού.

• Συστηματική ενεργοποίηση,των γενικών πολεοδομικών σχεδίων σε κάθε πόλη

και κατά προτεραιότητα υλοποίηση ολοκληρωμένων πολεοδομικών παρεμβά-

σεων. .
• Αποτελεσματική καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, αλλά και σταμά

τημα της οικοπεδοποίησης και της κατάτμησης της εκτός σχεδίου περιοχής, με

την έγκριση των ζωνών OΙKισrιKOύ ελέγχου, γύρω από κάθε πόλη και περιοχή

υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, οφείλουμε να αποτρέψουμε ενέργειες και να συμβάλουμε στην

αναίρεση προθέσεων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες αντιφάσκουν με 1η

συνολική πολιτική προσrασίας του περιβάλλονrος, όπως για παράδειγμα,

προθέσεις που οδηγούν σε τροποποιήσεις της νομοθεσίας με κατεύθυνση τη

διευκόλυνση αλλαγής χρήσεως δασικών εκτάσεων, ιδιωτικοποίηση, οικοπεδο

ποίηση δημοσίων εκτάσεων και επαναφορά της ιδιωτικής πολεοδόμησης. Τρο

ποποιήσεις της οικιστικής νομοθεσίας με σκοπό την αύξηση της υπεραξίας των

μεγάλων ιδιοκτησιών, μέσω της μείωσης των εισφορών τους σε γη και σε χρήμα

και την αναπόφευκτη μείωση των χώρων πράσινου και κοινωφελών εξυπηρε

τήσεων.

Οφείλουμε όλοι να προσανατολίσουμε τις δυνάμεις στη χάραξη μιας εθνικής

πολιτικής, για την εφαρμογή του αποκεντρωμένου δημοκρατικού σχεδιασμού,

με βασικές αλληλOσυμnληΡOύμενες συνιστώσες, την προστασία του περιβάλ

λονιος και την τοπική ανάπωξη.

Όμως, για να ανταποκριθεί η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ρόλο της και

στις σύγχρονες προκλήσεις, χρειάζεται εντατική, συνεχή και πολύχρονη προε

τοιμασία. Παράλληλα με'τη διεκδίκηση των πόρων και των αρμοδιοτήτων που

της ανήκουν, είναι απαραίτητη μια σύγχρονη υποδομή που θα διακρίνεται για:
Πρώτον, την επαρκή στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την

προστασία του περιβάλλονιος και στα τρία επίπεδα, Δημοτικό, Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακό.

Δεύτερον, την προσέλκυση ειδικού επιστημονικού δυναμικού, με κίνητρα και

σχέσεις εργασίας ανταγωνιστικές του Ιδιωτικού Τομέα.

Τρίτο, τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, τόσο του τεχνικού δυναμικού
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των υπηρεσιών αυτών, όσο και την ενημέρωση των ίδιων των πολιτικών της

εκπροσώπων.

Και τέταρτο, την ενίσχυση του κινήματος για την προστασία του περιβάλ
λoνroς, στη συνοικία, στο χωριό και στην πόλη και την παράλληλη συμβολή της

στη δημιουργία μιας νέας περιβαλλοντικής συνείδησης και παιδείας στον Έλ
ληνα πολίτη.

Για να γίνουνγνωστά και να ιεραρχηθούντα περιβαλλοντικά προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι σΤΑ της χώρας, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπωξης της

Αυτοδιοίκησης, έστειλε δειγματοληπτικά ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, στο

οποίο απάντησαν (119) σΤΑ (39) Νομών της χώρας. .
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις των σΤΑ, το πιο οξύ σημείο της κρίσης

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι η εγκατάλειψη, διάβρω

ση και φθορά των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων των παραδοσιακών

ακισμών και των διαφόρων κειμηλίων.

Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι τα μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος βρίσκονται

κατά πλειοψηφία σε περιοχές φυσικού κάλλους, γίνεται αντιληπτή η πολυπλο

κότητα και η σημασία του προβλήματος.

Το δεύτερο, κατά σειρά, πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό, που εμφανίζεται

σε έξαρση ειδικά τους θερινούς μήνες. Στη δημιουργία του συντελούν η άναρχη

εξάπλωση των οικισμών, η αυθαίρετη δόμηση, η έντονη αστικοποίηση των τε

λευταίων ετών, η αύξηση της καταναλωτικής δύναμης, αλλά και η ανεπαρκής

εξυπηρέτηση από τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Προέκταση του κυκλοφοριακού προβλήματος, είναι η έλλειψη χώρων στάθ

μευσης τόσο στις κατακημένες περιοχές, όσο και στους χώρους αναψυχής. Η

κάθε είδους οχλήσεις από τη συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων, αποτελούν

ένα σημαντικό, αλλά και προφανές πρόβλημα, με επιπτώσεις στον άνθρωπο, το

έδαφος, τον αέρα και τα νερά.

ΤΟ πρόβλημα αυτό προέκυψε από τον παραγκωνισμό της περιβαλλοντικής

διάστασης στο σχεδιασμό αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και την έλλειψη

οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου.

ΤΟ επόμενο πρόΒλημα που αναφέρθηκε ήταν των καμένων ή εγκαταλειμμέ

νων δασών και είναι σαφές ότι αποτελεί σημαντική αιμορραγία του ελληνικού

χώρου, αφού κάθε χρόνο 200.000 στρέμματα, κατά μέσο όρο, καταστρέφονται.

Τα κύρια αίτια της δασικής καταστροφής, πέρα από τους εμπρησμούς, είναι

η παράδοση δασικών εκτάσεων στον τουρισμό, την ξύλευση και την οικοπεδο

ποίηση.

Η έλλειψη πρασίνου είναι πρόβλημα των μεγάλων κυρίως Δήμων, όπου η

εκμετάλλευση του χώρου περιόρισε πολύ τη δημιουργία ζωνών με πράσινο. Το

πρόβλημα αυτό, όπως και πολλά άλλα προβλήματα της πόλης, είναι αρκετά

συνδεδεμένο με την έλλειψη πολεοδομικού οχεαασμού.

Γνωστό είναι και το θέμα της αισθηηκής ρύπανσης ·που προκαλούν τα λα

τομεία, ανοίγοντας πληγές στις πλαγιές των βουνών και σκορπίζοντας σκόνη.

Όσον αφορά την ηχορύπανση, αυτή εντοπίζεται κύρια σε κένrρα αναΨυχής,
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οικοδομικές δραστηριότητες και πυκνή κυκλοφορία ntPIloJ'όTtpO μέσα σης

κατοικημένεςπεριοχές και λιγότερο σε μεταποιητικέςασχολίες.

Η ρύπανσητων λιμανιών, αφορά κυρίωςτους διαλυμένουςυδρογονάνθρα

κες, ενώ η ρύπανσητων ακτών ΠΡOKaλεπαιαπό σωρούςπλοστικώνκοι άλλων

απορριμμάτων,που προέρχονταιαπό απρόσεκτουςεκδρομείςμε αUΤOKίνητα,

τροχόσπιταή σκηνές.

Η ύπαρξη αΠOXετεUΤΙKOύδικτύου απστελεί ΠOλUΤέλειαγιο τη σημερινή ελ

ληνική πραγματικότητο. Υπολογίζεται ότι ένο 30% το πολύ του πληθυσμού,

εξυπηρετεπαι από το δίκτυο, το οποίο άλλωστε δέχεται πολλές φορές κοι

απόΒλητα ακατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Οι γεωργικές ασχολίες με τις εντατικές καλλιέργειες, μπορούν νο αποΒούν

επιΒλαΒείς για το περιβάλλον, με την αλόγιστη χρήση λιποσμάτων και παρα

σιτοκτόνων και την εξάντληση των υδάτινων πόρων.

Αναφορικά με τις περιοχές φυσικού κάλλους, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρ

χουν πολλές στην Ελλάδα, με μεγάλο πλούτο κοι ποικιλία χλωρίδας και πονίδας

και ότι η προστασία τους είναι ένα κεφάλαιο, που πρόσφοτα έχει ανοίξει Μία

από ουτές είναι και αυτή του δέλτα του Σπερχειού.

Στο Νομό μας τα περιΒαλλοντικά προΒλήματα οξύνθηκαν σημαντικά το τε

λευταία χρόνια. Στην προσπάθεια εντοπισμού και καταγραφής των προΒλη

μάτων OUΤών η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτωντου Νομού Φθιώτιδας, έχει

προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες και προτάσεις.

Το 1984, σε συνεργασίο με το Υπουργείο Προεδρίας της ΚυΒερνήσεως, εκ

πονήθηκε μελέτη γιο τον εντοπισμό της ρύπανσης του Σπερχειού ποταμού με

τα ακόλουθα συμπεράσματα;

Ο χαροκτηρισμός της ποιότητας των υδάτων του Σπερχειού κοτά τα Βρε

τανικά πρότυπα υδάτων ποταμών, είνοι από σχετικά καθαρά στον Ίναχο, ως

κακά στις εκβολές του ποταμού.

Η εικόνα περιβάλλοντος της περιοχής επηρεάζετοι αρνητικά απότη ρύπανση

του ποταμού, με μείωση των αλιευμάτων μπριάνος και πέστροφας, νερόφιδων

και της ορνιθοπανίδας. Σε πολλά σημεία έχουν εξαφανιστεί οι πελαργοί.

Συνδυασμός των ποραπάνω, οικολογικές παρατηρήσεις, αποτελέσματο

αναλύσεων, δείχνουν διαταραχή της φυσικής ισορροπίας, με επιπτώσεις στην

υγεία και άνεση των πληθυσμών, από υπέρμετρη ανάπτυξη εντόμων, κυρίως τα

κουνούπια, με οξυμένα προΒλήματο, ιδιαίτερο στην πόλη της Λαμίας, όπου η

κατάσταση είναι αφόρητη.

Εκείνο που πρέπει νο τονιστεί είναι ότι ο Σπερχειός και οι εκβολές του, καθώς

και τα παραποτάμια έλη, αποτελούν ένο απότους απομείναντες υγροβιότοπους

στην Κεντρική Ελλάδα που έχει στερηθεί των λιμνών της Κωπαίδας και της

Κάρλος.

Ο βιότοπος ουτός, είναι ·σημανηκός και η προστασία του αποκτά ιδιαπερη

σημασία στα πλαίσια της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας του ευρύ

τερου ελλοδικού χώρου.

Η εξεύρεση των απαραΠητων πόρων για την εκτέλεση των αναλυτικών ερ-
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γασιών, μπορεί να αναζητηθεί εκτός από τον τακτικό προϋπολογισμό και από

πηγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που χρηματοδοτούν παρόμοια προγράμ
ματα.

Όμως το κύριο περιΒαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής, είναι ο Μαλιακός

κόλπος που είναι και θέμα του Συνεδρίου σήμερα.

Η ρύπανση του Μαλιακού, προέρχεται κύρια από το Βιομηχανικά και αστικά

λύματα, τα γεωργικά φάρμακα και τα λιπάσματα.

Όμως, αν και θεωρείται δεδομένο ότι ο Μαλιακός είναι ένας κόλπος που

περιΒαλλοντικά έχει επιΒαρυνθεί αρκετά θέτοντας σε κίνδυνο την ισορροπία

του οικοσυστήματος, το όλο θέμα δεν έχει ερευνηθεί μέχρι σήμερα σε Βαθμό

που να έχουν εντοπιστεί τα φυσικά, χημικά και Βιολογικά του χαρακτηριστικά,

ώστε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Είναι κανόνας, ότι οι τελικοί αποδέκτες των λυμάτων που είναι περίπλοκα

οικοσυστήματα, για να διατηρηθούν σε παραδεκτή κατάσταση, πρέπει να γίνει

προηγουμένως γνωστή η κατάσταση στην οποία Βρίσκονται.

Η Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων, έχει υποΒάλει στο κοινοτικό πρό

γραμμα ENVIREG αίτηαη για έγκριαη ωκεαναγραφικής μελέτης, λjγα διαφα

ρετικής ΒέΒαια από αυτής που ειπώθηκε πριν. Πρόκειται για ένα τριετές πρό

γραμμα με τουλάχιστον τέσσερα εποχιακά ταξίδια και σκοπό έχει μια πολυ

κλαδική ωκεανογραφική έρευνα, με στόχο τη μελέτη των φυσικών-χημικών

παραμέτρων σε ό,η αφορά τη στήλη νερού και στήλη ιζήματος.

'Ολα αυτά θα οδηγήσουν στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σε

συνδυασμό με την επίδραση της ανθρωπογενούς επέμΒασης στο θαλασσινό

οικοσύστημα της περιοχής (Βιομηχανικά, οικιακά απόΒλητα κλπ.)

Θεωρώντας ότι η μελέτη αυτή είναι σημαντική για τη σωτηρία του Μαλιακού,

ζητάμε τη συμπαράσταση όλων εκείνων που μπορούν να Βοηθήσουν στην

έγκρισή της, από την Αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή

της Περιφέρειας και της Ναμαρχίας.

Εκτός της παραπάνω πρότασης, το γραφείο ανάmuξης και προγραμματι

σμού της ΤΕΔΚ, επεξεργάζεται μια πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμεία με τη σκέψη της δημιαυργίας ενός Κέντραυ Πραστασίας ταυ ΠεριΒάλ·

λοντος.

Το πρόγραμμα αυτό, αφορά την εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στον

τομέα προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του περιΒάλλοντος, στα

πλαίσια μιας διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Βρέμης και Φθιώτιδας. Οι επι

στήμονες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν σαν σύμΒουλοι, στελέχη επιχειρήσεων,

για εκπόνηση μελετών που θα αξιοποιηθούν από τους Δήμους και τις Κοινότητες

του Νομού Φθιώτιδας.

Εκτός των ανωτέρω προτάσεων, πιστεύουμε ότι η δημιουργία αναmυξιακών

συνδέσμων στο Νομό, θα μπορέσει να δώσει λύση σε προβλήματα, όπως αυτά

της διαχείριαης απαρριμμότων, της ύδΡευαης, της απαχέτευαης, της πραστα·

σίας των ακτών.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω, ότι στις άμεσες προτεραιότητες της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης,είναι η οργάνωσηκαι δραστηριοποίησηστο Δήμο και στη Νο

μαρχιακήΑυτοδιοίκηση.Δίνεταιιδιαίτερησημασία,τέλος, στη δημιουργίαμιας

νέας περιβαλλοντικήςσυνείδησηςστον πολίτη,που μπορείσταδιακόνα προω

θηθεί στα σχολεία κοι στην ενίσχυσητου περιΒαλλοντικούκινήματοςστη γει

τονιά, στην πόλη ΚΟΙ στο χωριό.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

θέλωναεπισημάνωτηνπαρουσίαδιευθυντικώνστελεχώνεπιχειρήσεων,που

είναι διασnαρμένες σης παράκτιες περιοχές του MaλΙOKOύ κόλπου κοι που

σημαίνειαυτό, ότι είναι μεγάλοτο ενδιαφέροντους.

Όπως επίσης, τονίζεταιως εποικοδομητικό,το γεγονός ότι παρευρίσκονται

για να οκούσοuντιςθέσεις,τιςπρστάσειςτ/ςΠολιτείας,των Επιστημόνων,των

Εκπροσώπωντων ΑρμόδιωνΦορέων, για να υπάρχειέτσι ένας καλύτεροςσυ

ντονισμόςστο σχεδιασμόγια το Μαλιακό κόλπο.

Και να ευχαριστήσωκαι τους Εκπροσώπουςκαι του Τύπου και των Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσηςκαι θα πρέπει να πω, ότι εκπροσωπούνταισήμερα εδώ

όλατα ραδιοφωνικάμέσατης περιοχήςμας, όλες οι εφημερίδες,καθώςεπίσης

και το σύνολο, σχεδόν,των μεγάλων αθηναϊκώνεφημερίδων.

Εισήγηση κ. Γεα/(/γίο" MΈQγo",

Επίκ. Καθηγητή ΠανεπιστημίουΑθηνών.

θέλω καταρχήν, να ευχαριστήσωόλους σας και να τονίσω πόσο ευτuxής

νιώθωπου είμαιγια δεύτερηφοράκοντάσαςcΊ αυτήτηνπροσπάθειατης ΝΕΛΕ,

γιατην ευαισθητοποίησητου ευρύτερουκόσμουκαιπληθυσμούτης Φθιώτιδaς

στα Βασικά προΒλήματατης περιοχής.

Πιστεύωότι η ιεράρχησητην οποία κάνατεείναιπάρα πάραπολύ σημαντική

και το περιΒάλλον,όντως, πρέπει να έχει μία απ' τις πρώτες θέσεις στην προ

Βληματικήτου τρόπου ανάπτυξης και Βελτίωσηςτης ζωής της περιοχής.

ΤΟ Βέμα που θ' αναmύξω, ff αναφερθεί σε ένα από τα ερωτήματα τα οποία

έθεσε ο κύριος Νομάρχης στην αρχή της ομιλίας του. Ένα από τα ερωτήματα

που έθεσε, είναι κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη και η διατήρηση ενός ισορ

ροπημένου περιΒάλλοντος, είναι στόχοι συμπληρωματικοί ή ανταγωνιστικοί.

Δηλαδή, μήπως ο ένας στόχος, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη, αποκλείει τον

άλλο, τη διατήρηση του περιΒάλλοντος; Μήπως επιδιώκοντας την οικονομική

ανάmυξη, ζημιώνουμε ανεπανόρΒωτα το περιΒάλλον σε βαθμό τέτοιο που να

δημιουργείται πρόΒλημα για τη διαΒίωση των μελλοντικών γενιών; Μήπως

πρέπει να απαρνηθούμε το στόχο της οικονομικής ανάmυξης ή μήπως μπο

ρούμε να αναπροσαρμόσουμε τις μεθόδους που επιδιώκουν την οικονομική

ανάπτυξη, ώστε να συμπεριλάθουν περιΒαλλονΤικούς στόχους;
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Αυτό είναι το θέμα, κύριοι, το οποίο θα αναπτύξω και θα προσπαθήσω να μπω.

όσο γίνεται Πιο πολύ, στα θέματα τα οποία ανέπτυξαν και οι προηγούμενοι

συνομιλητές για την περιοχή.

Αλ/ά όμως, θα μου επιτρέψετε να σταθώ και σε κάπως γενικότερες κατευ

θύνσεις, ούτως ώστε να μπορώ να προσδιορίσω τους χώρους ή τους άξονες

δράσης, της κυθερνητικής πολιτικής, όπως αναφέρθηκε στην αρχή και από το
κύριο Νομάρχη.

:εκινώντας με μια ιστορική αναδρομή, θα πρέπει να τονίσω ότι μέχρι τη

δεκαετία του 1970, ήταν γενική η πεποίθηση και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά

στον κόσμο ολόκληρο, ότι η ποιότητα του περιΒάλλοντος είναι μια πολυτέλεια,

την οποία θα έπρεπε να επιδιώξουμε, αφού εππευχθεί ένα ικανοποιητικό επί

πεδο ανάπτυξης.

Και το λέω αυτό, ότι ήταν d όλο τον κόσμο και όχι στην Ελλάδα, και θα σας

δώσω τα εξής στοιχεία:

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970, στο 1972, μόνο 12 χώρες σε όλον τον

κόσμο, εκ των οποίων οι πιο πολλές ήταν αναπτυγμένες, είχαν Υπουργεία που

είχαν σαν αντικείμενο μεταξύ των άλλων και το περιΒάλλον.

Στα 1982, δέκα χρόνια αργότερα, 111 χώρες έχουν Υπουργεία τα οποία έχουν

σαν αντικείμενό τους, μεταξύ των άλλων, και το περιΒάλλον. Μία από αυτές τις

χώρες που στη διάρκεια της δεκαετίας απέκτησε τέτοιο Υπουργείο, είναι και η

Ελλάδα. Δεν είχαμε πριν το 1972 αποκτήσαμε στη διάρκεια της δεκαετίας 1972
-1982.
Επομένως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα το πρό

Βλημα της υποΒάθμισης του περιΒάλλοντος από την ανάπτυξη, αλλά ήταν ένα

παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο, αν θέλετε, σαν σύνολο ανθρώπινο, σαν κοι

νωνία δεν το είχαμε τοποθετήσει σωστά. Και δεν το είχαμε τοποθετήσει σωστά,

όχι μόνο στις χώρες που ήταν οργανωμένες με το σύστημα της οικονομίας της

αγοράς, αλλά ιδιαίτερα, όπως τελευταία μάθαμε, και στις χώρες που ήταν

οργανωμένες με το σύστημα του κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού.

Θέλω επομένως να τονίσω, ότι η ευαισθητοποίηση την οποία έχουμε τελευ

ταία, οφείλεται στο ό,τι έχουμε διαπιστώσει ότι η οικονομική ανάπτυξη την οποία

ακολουθήσαμε παγκόσμια και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια επαναλαμ

Βάνω, έχει επιπτώσεις στο περιΒάλλον. Και εδώ είναι το καυτό ερώτημα το οποίο

θέλουμε να δούμε. Τί μπορεί να γίνει; Μπορούμε αυτή την ανάπτυξη να τη

συνεχίσουμε ή θα πρέπει να τη διαμορφώσουμε κάπως διαφορετικά;

Η έwοια της προστασίας του περιΒάλλοντος από τη μόλυνση, τη ρύπανση και

παρόμοιες τέτοιες επιδράσεις, είναι εξαιρετικά ευρεία και μπορεί να περιλάΒει

και θα ήθελα εδώ απλώς να επεκταθώ από το Μαλιακό να σας δώσω τη γενι

κότερη διάσταση, γιατί ο Μαλιακός είναι μια περίπτωση μόνο ενός γενικότερου

περιΒάλλοντος. Αν μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το Μαλιακό στο γενικότερο

περιΒάλλον, στον γεVΙKότερo χώρο του προΒλήματος, τότε θα τον καταλάΒουμε

καλύτερα.

Το πρόΒλημα, λοιπόν, το οποίο αντιμετωπίζουμε, είναι το πρόΒλημα της δη-
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μοσίας υγείας, κατά κύριο λόγο, το πρώτο καιτο Βασικό. Μια άλλη διάσταση του

προΒλήματος, είναι η ρύπανση του αέρα και των υδάτων. Μια άλλη διάσταση

είναι η σωστή διαχείριση των ανανεώσιμων πόρων τ/ς γης. Επίσης, η καλύτερη

χρήση των παραγωγικών πόρων με ανακύκλωση και έλεγχο.

Και τέλος, η διατήρηση των Βιοτόπων, κυρίως εκείνων, στους οποίους υπάρ

χουν είδη, που κινδυνεύουν ν αφανιστούν.

Περνάω πάρα πολύ σύντομα ορισμένα στοιχεία, ή ορισμένα προΒλήματα, τα

οποία αναφέρθηκαν και από προηγούμενους ομιλητές, όταν Π.χ οι προηγού·

μενοι ομιλητές ανέφεραν ότι στα πλαίσια του Μαλιακού κόλπου, ορισμένα είδη

έχουν εξαφανιστεί.

Επίσης, ανέφερε κάποιος προηγούμενος ομιλητής πάρα πολύ ζωντανά, ότι

το 1/3 τ/ς θαλάσσιας ζωής σε ένα χώρο θαλάσσιο, μπορεί να έχει ήδη κατα

στραφεί. Αυτό έχει φοθερές συνέπειες για τ/ν τροφική και για την οικολογική

αλυσίδα.

Αν σπάσει κάπου η τροφική αλυσίδα, τότε αυτό θα έχει γενικότερες επιπτώ

σεις στο περιΒάλλον. Δεν σημαίνει ότι αν σπάσει η αλυσίδα στο Μαλιακό, δεν

θα έχει επιmώσεις κάπου αλλού. Αν σπάσει η τροφική ή η οικολογική αλυσίδα

ίσως στον Αμαζόνιο της Νοτίου Αμερικής, μπορεί να έχει επιmώσεις σε (Ιλο τον

πλανήτη.

Γί αυτό θα πρέπει να επανέλθω σε ένα πάλι σημείο, το οποίο επίσης ανέφερε

ο προηγούμενος ομιλητής, ότι η ρύπανση, το περιΒάλλον και τα προθλήματα

αυτά δεν έχουν σύνορα. Η όξινη Βροχή που παρουσίασαν οι θόρειες χώρες τ/ς

Ευρώπης - τ/ν αντιμετωπίσαμε και εμείς εδώ κάτω -, δεν γνωρίζει σύνορα.

Θα πρέπει επίσης να τονίσω, ότι το πρόθλημα τ/ς υποΒάθμισηςτου περι

Βάλλοντοςδεν είναι μόνοπρόΒληματωναναmυσσομένωνή τωναναπτυγμένων

χωρών, υπάρχεικαι στις δύο. Στις μεν υπάρχειμε άλλη μορφή, στις δε υπάρχει

με διαφορετική.

ΤΟ κύριο πρόΒλημα των αναπτυγμένων χωρών είναι μόλυνση, ρύπανση,

σκουπίδια και αυτάτα οποία ακούτε συνεχώς με τ/ν έwοια της μόλυνσηςτου

αέρα, τ/ς μόλυνσηςτων υδάτων.

Στις αναmυσσόμενεςχώρες,τα προΒλήματατα ίδια, έχουνάλλη λέξη, έχουν

άλλο όνομα, διάΒρωσητων εδαφών, καταστροφήτων δασών, δημιουργία με

γάλωνεκτάσεωνπου κινδυνεύουνμε ερημοποίηση,αλλαγήτου κλίματος, διότι

καταστρέφονταιοι πνεύμονεςκαι τα δάση ορισμένωντροπικώνπεριοχών.

Ολα αυτάέχουνγενικότερεςεπιmώσεις.Και είναι φυσικόο κάθε πληθυσμός

σε κάποιαπεριοχήνα ευαισθητοποιείταισύμφωναμε τα δικά του προΒλήματα.

Δεν μπορούμενα πούμε ότι θα έχουμε τους κατοίκουςτ/ς Φθιώτιδαςνα ευ

αισθητοποιηθούνγια τον Αμαζόνιο.

Πληνόμως, πιστεύωότι όσοείναι σημαντικόςο Μαλιακόςγιατ/νπεριοχήτ/ς

Φθιώτιδας, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο Αμαζόνιος ή οι περιοχές των

Ιμαλαίων που κινδυνεύουναπό καταστροφή των δασών. Διότι, εάν αυτές οι

οικολογικές αλυσίδες σπάσουν, τότε αλλοίμονο στο γενικότερο περιΒάλλον

μας.
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Για να μπορέσω,λοιπόν,να σαςδώσω μια γενικήδιάστασηστα προβλήματα.

θα αναφερθώ, κυρίως, σε τρία ή τέσσερα σημεία ΠΟυ αφορούντο γενικότερο

οικολογικόπεριβάλλον.

Το πρώτο πρόβλημα το οποίο ανnμετωπίζοuμεσήμερα, και το οποίο δεν

ξέρουμεεάν ισχύει ή δεν ισχύει, είναι η γενικότερηαύξησητης θερμοκρασίας

του πλανήτη.Εάν αυτόείναιαλήθειαή όχι, δεντο ξέρουμεκαιαυτόυποθέτουμε

ότι διαχρονικάπαρατηρείταιμια μέση αύξησητης θερμοκρασίαςτου πλανήτη,

γύρω στους ένα -δυο βαθμούς στα πενήντα, ίσως, χρόνια, αλλά αυτό είναι

αρκετό να δημιουργήσειένα λιώσιμο των πάγων οτους πόλους απ' αυτή τη

θερμοκρασία,αύξηση του ύψους του επιπέδου της θάλασσας, ίσως στο επί

πεδο του μισού ή ενός μέτρου, που θα έχει σαν αποτέλεσματην εξαφάνιση

ορισμένωνπόλεων,όπωςείναιη Βενετίαή η Καλκούτακαι ίσως μερικώνκρατών,

όπως είναι μερικά κράτη νησιωτικάστον Ειρηνικό και orov Ινδικό ωκεανό.

Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα μικρό, παρά το γεγονός, ότι μας φαίνεται

απομακρυσμένο.

Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι δυνατόν να οφείλεται στη συγκέ

ντρωση του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο δημιουργεί συνθήκες θερμο

κηπίου και το οποίο οφείλεται, κυρίως, στην καύση, είναι το αποτέλεσμα της

καύσης.

Ένα δεύτερο πρόβληματο οποίο είναι επίσης γενικότερο, είναι το πρόβλημα

της καταστροφήςτων δασών σης τροπικές, κυρίως, περιοχές, που αποτελούν

τους πνεύμονεςτου πλανήτη μας. Οι περιοχές γύρω στα Ιμαλάια, οι περιοχές

σroν Αμαζόνιο, οι περιοχές στο KένrρO της Αφρικής, είναι οι πνεύμονες του

πλανήτη και κινδυνεύουναπό υπέρμετρη χρήση γης για αγροτικούς σκοπούς.

Κόβουν τα δάση, για να δημιουργήσουννέες εκτάσεις καλλιέργειας, με απο

τέλεσμα να κινδυνεύει να σπάσει η αλυσίδα.

Ερχόμενος στις θαλάσσιες περιοχές, η περιοχή της Αδριατικής, ιδιαίτερα,

αντιμετωπίζειφοβεράπροβλήματααπ' ό,ΤΙ ξέρουμεευτροφισμού,παρόμοια με

εκείνα τα οποία προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν για το Μαλιακό, ότι έχει

ακόμα μικρή ένταση του προβλήματος.

Η Αδριατική, η λεκάνη που δέχεται όλα τα λύματα της κοιλάδαςτου Πάδου

που είναι στη Βόρειο lταλία έχει πάρα πολύ φοβεράπροβλήματαευτροφισμού

με αποτέλεσμανα δημιουργούνταιπράσινεςεκrάσειςφυκών και αλγών, που όχι

μόνο κολύμπι δεν επιτρέπουν, αλλά ούτε καν τη διέλευση βαρκών.

Επίσης, ο Σαρωνικός αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και αυτό θα το

δείτε όταν μπαίνετε μέσα και βλέπετε τα νερά να πρασινίζουν, αντί να είναι

γαλανά, όπως τα ξέρουμε.

Από αυτή, αν θέλετε, τη γενικότερη παρουσίαση της διάστασης του προ

βλήματος, έρχομαι τώρα να ρωτήσω, τί μέλλει γενέσθαι, τί μπορούμε να κά

νουμε;

Σαν οικονομολόγος, είναι φυσικό να προσπαθήσω να δώσω ης λύσεις που

δίνει η οικονομική επιστήμη, τις λύσεις που θα πρότεινα από πλευράς οικονο

μικής. Υπάρχουν και οι τεχνικές λύσεις, οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν
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τέτοιου είδους λύσεις, εμείς από πλευράς μας θα τις εξετάσουμε αυτές τις

λύσεις από οικονομική άποψη και κατά πόσον αυτές οι λύσεις είναι δεκτές

οικονομικά και κοινωνικά, αν θέλετε.

Η θέση του προΒλήματος από την οικονομική επιστήμη, έχει ως εξής: Καθετί

το οποίο είναι κοινό αγαθό, δηλαδή, καθένας το χρησιμοποιεί, συνήθως κάνει

υπέρμετρη χρήση αυτού του αγαθού. "Εχουμε ένα χώρο που μπορούμε να

διώξουμε τα λύματα. Ο καθένας μας αρχίζει και διώχνει λύματα χωρίς να εν

διαφέρεται αν αυτό κοστίζει στο σύνολο, εφόσον δεν του κοστίζει αυτού τίποτα.

Θα σας πω το εξής παράδειγμα, το οποίο είναι ίσως xαΡOKrηρισnKό και το

οποίο αναφέρεται στη ΒιΒλιογραφία πάρα -πάρα πολύ. Στον 160 και 170 αιώνα

στη BoστώVΗ υπήρχε μία περιοχή, στην Αμερική. 'Οτον πήγαν οι πρώτοι άποικοι,

είχαν και κάποιο χώρο τον οποίο τον χρησιμοποιούσαν κοινό, σαν κοινό λιβάδι,

είναι η ίδια η έwοια του κοινού βοσκότοπου που έχουμε στις δικές μας περιοχές.

Παρατήρησαν, λοιπόν, το εξής, αυτό το οποίο ονόμασαν τραγωδία του κοινού

λιβαδιού, του κοινού πόρου, του πόρου ο οποίος έχει συλλογική ιδιοκτησία. ΤΟ

λιβάδι αυτό ξεκινούσε και στ/ν αρχή όταν είχε μια πάρα πολύ καλή βλάστηση,

ανέβαινε και ο αριθμός των ζώων. Κάποια στιγμή το λιβάδι άρχισε και υποβαθ

μιζόταν, ο αριθμός των ζώων που μπορούσε να υποστηρίξει έπεφτε και παρα

τηρείτο μια κυκλική διαδικασία να ανεβαίνει, ο αριθμός των ζώων, να κατεβαίνει,

να ανεβαίνει, ανάλογα με το πώς πήγαινε η βλάστηση στο λιβάδι

Αυτή ήταν και η πρώτη, κατά κάποιο τρόπο, παρατήρηση, ότι ένας κοινός

πόρος ο οποίος υπεΡχΡησιμοποιείται, ο οποίος χρησιμοποιείται περισσότερο

από όσο πρέπει, δεν μπορεί να στηρίξει τον πληθυσμό στο σύνολο του, αλλά θα

έρθει κάποια στιγμή που ο πληθυσμός θα φθίνει.

Και στη συνέχεια, διατύπωσαν, τουλάχιστον στα πλαίσια του χώρου των

Ηνωμένων Πολιτειών, τ/ θεωρία και γενικότερα στην οικονομική πολιτική, ότι και

στους κοινούς αυτούς πόρους, που υπάρχει συλλογική ιδιοκτησία, θα πρέπει

να βρεθούν μηχανισμοί και θεσμικές ρυθμίσεις, τέτοιες που να μην επιτρέπουν

στους ιδιώτες να κάνουν υπέρμετρη χρήση του πόρου αυτού, αλλά μέΧΡΙ ενός

ορισμένου ορίου, ώστε να μπορεί ο πόρος αυτός να διατηρήσει αιώνια έναν

συγκεκριμένο πληθυσμό. Είναι η γνωστή έκφραση του Κάριν Καπάσιτι, του πόσο

μπορεί ο πόρος αυτός να στηρίξει από απόψεως πληθυσμού.

Από την άλλη πλευρά στον αιώνα μας, οι άλλου είδους ρυθμίσεις ήθελαν το

κράτος να παρεμβαίνει, να ελέγχει τον πόρο, να έχει την ιδιοκτησία και να

ρυθμίζει αυτό τη χρήση του πόρου. Η δεύτερη προσέγγιση, δεν ήταν πάντα

ικανοποιητική από άποψη αποτελεσμάτων, όπως είδαμε, και αυτή τη στιγμή,

τουλάχιστον, παρουσιάζεται η πρώτη άποψη, η άποψη του ό,τι θα πρέπει να

παρεμβαίνει το κράτος είτε με κατανομή, αν θέλετε, ιδιοκτησίας προς τους

ιδιώτες, είτε με θεσμικά μέτρα ρύθμισης στους κοινούς πόρους.

Αυτή είναι η γενικότερη τοποθέτηση του προβλήματος από απόψεως οικο

νομικής θεωρίας. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, αυτό είναι δεκτό. Orl δηλαδή
ένας πόρος ο οποίος έχει κοινή ιδιοκτησία ένα σύνολΟ, θα πρέπει να βρούμε

τρόπους να μην τον παραφορτώσουμε, να μην του βάλουμε περισσότερο
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φορτίο από ό,τι μπορεί να φέρει, διότι, εάν το κάνουμε. τότε θα έχουμε πρό

θλημα στις μελλοντικtς γενιές.

Για ένα παράδειγμα στο Μαλιακό πάλι, πάvτα σε αναφορά με όσα είπαν οι

προηγούμενοι ομιλητές, θα αναφερθώ στην αλιεία. Εάν πάτε και υπεραλιεύσετε

το Μαλιακό κόλπο, κάποια στιγμή τα παιδιά των σημερινών ψαράδων δεν θα

θρουν αρκετά Ψάρια.

ΤΟ πρόθλημα, επομένως, τίθεται στο πώς θα χρησιμοποιηθεί ο πόρος, ούτως

ώστε να διατηρηθεί σ' ένα επίπεδο αιώνια. Αυτή είναι η ανάγκη, να διατηρήσουμε

τους φυσικούς μας πόρους αιώνια.

Και έρχομαι τώρα στις συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες πάλι απορρέουν

από την οικονομική θεωρία ως προς το τι θα πρέπει να γίνει για τη διατήρηση

αυτών των πλουτοπαραγωγικών πόρων του φυσικού πλούτου της χώρας ή της

περιοχής, ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν τον ίδιο πλούτο όπως οι σημε

ρινές. Μάλλον να αναφερθώ σε αυτό που είπε πάρα - πάρα πολύ ζωντανά ο

κύριος Τσαγκάρης στην αρχή του σημερινού Συνεδρίου, ότι τη γη δεν την κλη

ρονομήσαμε από τους γονείς μας, τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας.

Πραγματικά είναι πάρα -πάρα πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση και νομίζω

ότι, αν χρειάζεται κάποιο μήνυμα, τουλάχιστον από τη δική μου ομιλία, να κρα

τήσετε, είναι ότι το φυσικό περιθάλλον, τον φυσικό πλούτο που έχει μια περιοχή,

έχουμε υποχρέωση να τον αφήσουμε στα παιδιά μας και εκείνα πιο κάτω, ούτως

ώστε να μπορεί να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο ζωής. Αν αυτό δεν το κάνουμε,

τότε θα υπάρξει πρόθλημα διαθίωσης μερικά χρόνια αργότερα.

Το πρώτο, λοιπόν, πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνει, είναι να δούμε εάν η

επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης και της διατήρησης αυτού του φυσικού

πλούτου είναι όροι συμθιθαστοί, είναι στόχοι συμθιθαστοί.

Το πρώτο θέμα που πρέπει να γίνει, λοιπόν, είναι να δούμε, εάν μπορούμε να

εφαρμόσουμε ορισμένες πολιτικές, οι οποίες θα μπορούν να συμθιθάσουν αυ

τούς τους δυο στόχους.

Ναι, υπάρχουν δυνατότητες πολιτικών, οι οποίες μπορούν να συμθιθάσουν

τους στόχους και θα δούμε στη συνέχεια πώς.

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να θρεθούν τρόποι για πρόληψη, αντί για

τη θεραπείατων προθλημάτων. Δηλαδή, θα πρέπει μέσα απότις διαδικασίεςτης

ανάπτυξης και τις πολιτικές ανάπτυξης, να ενσωματώσουμε μέσα r:i αυτές τις

πολιτικές τέτοια μέτρα τα οποία θα διατηρήσουν το περιθάλλον. Θα μπορέ

σουμε με αυτό τον τρόπο να διατηρήσουμε το περιθάλλον, επιτυγχάνovτας την

ανάπτυξη.

Είναι γεγονός, ότι σε όλο τον κόσμο όπου έχει τεθεί το θέμα, εάν χρειάζεται

ή όχι ανάπτυξη, όλος ο κόσμος το έχει θεωρήσει σαν δεδομένο, όλος ο κόσμος

επιδιώκει την ανάπτυξη. Η υλική ευημερία είναι ένας ενσυνείδητος στόχος όλων

των κατοίκων της γης.

Επομένως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό είναι ένας στόχος, ο οποίος θα

επιδιωχθεί από την κυθερνητική πολιτική και μέσα d αυτή τη διάσταση, θα

πρέπει να ενσωματώσουμε μέτρα τα οποία θα διατηρούν το περιθάλλον.
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Το πρώτο που πρέπει να γίνει γι'αυτού του είδους της εφαρμογής πολιτικών,

θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το πρόθλημα. Και σ' αυτό το σημείο πάλι

θλέπουμε ότι ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται προς αυτή την

κατεύθυνση.

Οι δείκτες τους οποίους ανέφεραν οι προηγούμενοι συνομιλητές, από το ΤΕΕ

και από τη Νομαρχία, όσον αφορά τη συγκέντρωση του αζώτου, όσον αφορά

τη συγκέντρωση των κολοΒακτ/ριδίων, όσον αφορά τον ευτροφισμό, όλα αυτά

αποτελούν μελέτη του προΒλήματος και καταλαΒαίνετε, όταν υπάρχει μελέτη

και γνώση, υπάρχουν και δυνατότητες παρέμΒασης. Εάν δεν υπάρχει γνώση,

δεν μπορείτε να παρέμβετε και αν ακόμη παρέμβετε, θα κάνετε κακό.

Επομένως, το πρώτο σημείο που πρέπει να γίνει είναι να μελετηθούν τα

προΒλήματα, να Βρεθούν δείκτες, οι οποίοι να μας δείχνουν το πώς πάει το

περιβάλλον. Αυτή η συγκέντρωση διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα της

Αθήνας, με τη γνωστή ανακοίνωσή της από τα ραδιόφωνα και από τα δελτία

ειδήσεων, τώρα έχει κάνει όλο τον κόσμο στο λεκανοπέδιοτης Απικής, να ξέρει

τί σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχει ευαισθητοποιηθεί το κοινό και ξέρει ότι αυτός

ο δείκτης λέει ότι το περιβάλλον είναι καλό ή άσχημο, ότι πάει χειρότερα ή πάει

καλύτερα, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία είναι η βάση.

Η γνώση αυτών των δεικτών και η μελέτη αυτών των δεικτών, είναι το υπ'α

ριθμόν ένα στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της

κυΒερνητικής πολιτικής.

Η κυβερνητική πολιτική σ αυτό το σημείο δεν είναι μόνη της, έχει τη Βοήθεια

Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί ci αυτά τα θέματα

πάρα -πάρα πολύ και έχουν αξιοποιήσει ένα επιστημονικό δυναμικό απ' όλο τον

κόσμο.

Το πρόγραμμα περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Τράπεζα, το

Ταμείο Ανάmυξης των Ηνωμένων Εθνών, είναι Οργανισμοί οι οποίοι δραστη

ριοποιούνται σ αυτά τα προβλήματα.

Επομένως, είναι ανάγκη, μέσα στα πλαίσια της κυΒερνητικής πολιτικής, να

δραστηριοποιηθούμε για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος στο επίπεδο

της χώρας και στο επίπεδο της περιοχής.

Κάνω, λοιπόν, πρόταση αυτή τη στιγμή προς τη Νομαρχία, να δραστηριο

ποιηθεί στο να καταγράψει, ποιες είναι οι πηγές ρύπανσης, ποια είναι τα από

βλητα, από πού προέρχονται, εάν είναι από τη γεωργία, εάν είναι από τη βιο

μηχανία, εάν είναι από τα αστικά λύματα; Πού οφείλεται η τυχόν συγκέντρωση

ορισμένων στοιχείων-δεικτών, που δείχνουν χειροτέρευση του περιβάλλοντος

στο Μαλιακό; Διότι όταν χειροτερεύει ο Μαλιακός, είναι δείκτης ο Μαλιακός, το

Μαλιακό τον παίρνουμε σαν δείκτη, δεν είναι μόνο το ό,ΤΙ χειροτερεύει το πε

ριβάλλον του Μαλιακού, άρα είναι πρόβλημα μόνο αυτών που ζουν γύρω από

το Μαλιακό. Αντίθετα, είναι πρόβλημα όλων των κατοίκων της Φθιώτιδας, γιατί

όταν χειροτερεύει ο Μαλιακός, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πάνω στ/

Δυτική Φθιώτιδα, κατεβαίνουν κάτω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θα συ

ντείνουν στη Βελτίωση του περιβάλλοντος στο σύνολο του, δηλαδή θα έχουμε
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χειροτέρευση.

'Ενα άλλο πράγμα'το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ότι στα έργα τα οποία

γίνονται, να υπάρχουν μελέτες περιθαλλοντικές. Onως υπάρχουν οικονομικές

μελέτες, μάλλον εμείς δεν έχουμε φθάσει o~τε οτο σημείο να έχουμε οικονο
μικές μελέτες, παρά να έχουμε κάποιο τίτλο εργου, θα πρέπει να υπάρχουν και

περιΒαλλοντικές μελέτες, ούτως ώοτε να ξέρουμε τι είδους επιπτώσεις έχει

κάποιο έργο όταν γίνεται.

Εδώ, σ' αυτό το σημείο, θα πρέπει να δούμε όμως και κάτι το οποίο έχει πάρα

πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα αποξενωθεί

από κάθε στοιχείο ανάmυξης για να μη χαλάσει το περιβάλλον του. Δηλαδή,

κάπου τα έργα αυτά, έχουν κάποιο στοιχείο, ένα παζάρι, μια δυνατότητα να

ζυγίσουμε τον ένα στόχο με κάποιον άλλον.

θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πάτε σε κάποιο χωριό ορεινό των

Αγράφων και τους πείτε ότι το αυτοκίνητο, εάν τους φτιάξουμε δρόμο, θα τους

μολύνει την ατμόσφαιρα, θα τους δημιουργήσει θορύβους, θα σας πουν οι

κάτοικοι πως είναι διατεθειμένοι να έχουν λίγο θόρυβο ή λίγη μόλυνση από τα

καυσαέρια, αρκεί να έχουν την εξυπηρέτηση της συγκοινωνίας.

Αυτή στην οικονομική επιστήμη είναι η αρχή της αποζημίωσης, δηλαδή μπο

ρούν να αποζημιωθούν για το κόστος που τους φέρνει αυτή η ανάπτυξη, με τα

οφέλη τα οποία η ανάπτυξη αυτή τους δημιουργεί.

Επομένως, θα πρέπει να δούμε το σύνολο των αναmυξιακών έργων και να

διαλέξουμε από αυτά τα αναπτυξιακά έργα, εκείνα στα οποία το όφελος είναι

πολύ μεγαλύτερο από το κόστος.

Συνθήκες σαν την Αθήνα, όπως το πρόθλημα της ρύπανσης του αέρα, είχε

το Σεράγεθο σε πάρα πολύ μεγάλο Βαθμό, δηλαδή δεν είναι καινούργια τα

φαινόμενα τα οποία έχει η Αθήνα, και μπορώ να πω, ότι ορισμένα απότα θέματα

τα οποία αντιμετωπίζει η Αθήνα τα αντιμετώπιζαν μέχρι και στη δεκαετία του

1960 οι ευρωπαϊκές πόλεις, το Λονδίνο Π.χ σης αρχές του αιώνα, εθεωρείτο ότι

ήταν μια από τις πιο βρώμικες πόλεις που έχουν υπάρξει ποτέ στ/ν ανθρωπό

τητα.

Για παράδειγμα, υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι οι αγελαδοτρόφοι

γύρω - γύρω από το Λονδίνο, είχαν τις αγελάδες τους στα προάστια του Λον

δίνου στις αρχές του αιώνα.

Επομένως, αυτό το οποίο συναντάται στην lνδία σήμερα, να υπάρχουν απορ

ρίμματα ζώων μέσα στις πόλεις, υπήρχε στο Λονδίνο στις αρχές του αιώνα. Δεν

είναι δηλαδή κάτι το οποίο συναντάμε εμείς μόνο στην Αθήνα ή στ/ν Ελλάδα,

είναι θέμα του πώς θα το λύσουμε.

Το Σεράγεθο, λοιπόν, στο 1981, με ένα πρότζεκτ της Διεθνούς Τράπεζας,

έλυσε το θέμα της μόλυνσης δημιουργώντας ένα στρατηγικό σχέδιο που τόνιζε

την περιφερειακή κυκλοφορία, avri για την κεvrΡΙKή κυκλοφορία. Το ίδιο θα

μπορούσαμε να κάνουμε και για την Αθήνα.

Παρόμοια προΒλήματα μπορούν να λυθούν, με μέτρα τα οποία θα επιλέξουν

έργα, τα οποία είναι ουδέτερα περιθaλλOντOλoγΙKά σε σχέση με άλλα. Για
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παράδειγμαθα σας αναφέρω, ότι α Αχελώος είναι ένα έργο τα απαίο κατηγο

ρείται ότι πρόκειταινα έχει πάρα πολύ μεγάλη επίmωσηπεριθαλλοντολογική

σro Μεσολόγγι,το οποίο είναι μια από τις περιοχές τις πιο oυσιασrΙKέςπερι·

Βαλλοντικά.

"Εχω εδώ μια δημοσίευσηστην εφημερίδα"European" η οποία αναφέρει το

Μεσολόγγι ως μια από τις δώδεκα πιο σημανl'lκές περιοχές - Βιοτόπους σε όλη

την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, εκ των οποίων από τις δώδεκα οι

τέσσερις είναι στην Ελλάδα και είναι ο ΑμΒρακικός, το Μεσολόγγι, ο Αξιός και

ο ΈΒρος. Εάν αντί της εKrρoπής του Αχελώου, γίνουν άλλα έργα σε άλλες

περιοχές διαφορετικού είδους, θα μπορούσαμε να έχουμε τα ίδια αναmυξιακά

αποτελέσματα, χωρίς να επιΒαρύνουμε το περιΒάλλον μας. Αυτή είναι η έwοια

του να διαλέξει κανείς έργα, τα οποία δεν ζημιώνουν το περιΒάλλον του.

Στη συγκεκριμένη περίmωσητης Φθιώτιδας, θα πρέπει Π.χ στην κοιλάδα του

Σπερχειού, όλη τη λεκάνη απορροής του Σπερχειού, να την ελέγξουμε, ούτως

ώσrε να μη κατεΒαίνουν απόΒλητα, τα οποία θα αποτίθενται στο Μαλιακό κόλπο.

Να μην αποτελέσει, δηλαδή, ο Σπερχειός μια νέα γερμανική τάφρος, όπως

προελέχθη, αλλά να είναι ελεγχόμενος, ούτως ώσrε να μη δημιουργηθούν

προΒλήματα.

Τώρα όσον αφορά την επιΒάρυνση του κόστους. Ποιος φέρνει αυτό το κό-

στος;

ΙΥΝΕΔΡΟΙ: Ο ρυπαίνων να πληρώνει

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Πολύ σωσrά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η άποψη και έχει καθιε

ρωθεί. Και γιατί έχει καθιερωθεί αυτή και όχι μια άλλη άποψη; Παραδείγματος

χάρη, όταν εμείς έχουμε ένα έργο, αυτό το οποίο λέμε, είναι ότι πληρώνει,

εκείνος που ωφελείται. 'Οταν πάτε σ' έναν αυτοκινητόδρομο, πληρώνετε κάποια

διόδια, όταν πάτε σε αρδευτικό έργο, αυτός που παίρνει το νερό, ο αγρότης,

ο γεωργός, πληρώνει για το νερό, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τον ΟΤΕ, πλη

ρώνει για τη χρήση του ΟΤΕ, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τη ΔΕΗ, πληρώνει

για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα οφέλη τα

οποία προέρχονται από τη διατήρηση του καλού αέρα ή του καλού περιΒάλ

λοντος. Οπότε τί αναγKαζόμασrε να κάνουμε; Να κάνουμε την αντίσrρoφη

ενέργεια. Να πούμε εκείνος ο οποίος χειροτερεύει το περιΒάλλον, εκείνος

πληρώνει.

Και είναι σωστό αυτό και έχει αρχίσει και εφαρμόζεται, μπορούμε να πούμε

με πολύ μεγάλη επιτυχία διεθνώς, ούτως ώστε να μπορεί να υποκινηθεί η κάθε

παραγωγική μονάδα να εφαρμόσει εκείνους τους τρόπους Βιολογικού ή άλλου

καθαρισμού των αποΒλήτων της, ούτως ώστε να μπορέσει να επιτύχει μια Βελ

τίωοη του περιΒάλλοντος με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Έχουν υπάρξει σε ορΙσμένες χώρες επιδοτήσεις. Χρησιμοποιηθήκανε επιδο

τήσεις προς τις επιχειρήσεις, για να διαxειρισroύν τα απόΒλητά τους και να τα

μειώσουν.
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Αυτός είναι ένας λάθος τρόπος και 8εΒαίως οδηγεί σε αρνητικά αποτελέ

σματα. Και ο λόγος είναι ότι, όταν δίνεις σε κάποιον επιδότηση, τότε έχει συμ

φέρον να μεγαλώσει τα απόβλητά του για να παίρνει πιο πολλές επιδοτήσεις.

Ένα πολύ σημαvnκό μέρος, ένα τρόπος σημαντικός, είναι η δημιουργία κα

νονισμών ελαχίστων ορίων και αδειών. Αυτοί είναι οι διοικητικοί μηχανισμοί και

η Νομαρχία μπορεί να τους εφαρμόσει. Αλ/.ά το πρόΒλημα με αυτό το θέμα, με

τους κανονισμούς και τα ελάχιστα όρια, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να τα

ελέγξεις και να τα εφαρμόσεις.

Παρά το γεγονός, ότι σε όλον τον κόσμο αυτού του είδους οι κανονισμοί και

τα ελάχιστα όρια χρησιμοποιούνται, είναι σωστό να χΡησψοποιούνται με φειδώ

και να χρησιμοποιείται κυρίως η δυνατότητα του να πληρώνει ο ρυπαίνων κατά

τοποσόν κατά το οποίο ρυπαίνει, ούτως ώστε να έχει το κίνητρο να Βρει τρόπους

να μειώσει το Βάρος των ρυπογόνων ουσιών.

Και τελειώνω, με μια αναφορά πάλι στα θέματα με τα οποία ξεκίνησα από την

αρχή, ότι αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να θρούμε τρόπους, οι οποίοι να

συμβιβάζουν την ανάmυξη με τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού περιβάλλο

ντος και να φθάσουμε σε μια κοινωνία, σε ένα τρόπο ζωής, ο οποίος να είναι

αυτοδύναμος.

Δηλαδή, να μην καταναλώνουμε εθνικό πλούτο, φυσικό πλούτο, είναι αυτό

που είπαμε προηγουμένως, ότι το έδαφος το κληρονομήσαμε, αλλά πρέπει να

το περάσουμε και στις επόμενες γενιές. Δεν πρέπει να το μειώσουμε.

Η Φθιώτιδα καλλιεργείται για δύο· τρεις, ίσως και περισσότερες χιλιάδες

χρόνια και θα πρέπει να καλλιεργείται για περισσότερες. Με την ίδια έννοια και

το περιβάλλον, θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλες αυτές τις χιλιετηρίδες. Επο

μένως το σημείο το οποίο χρειάζεται είναι να βρούμε τρόπους, πολιτικές μεθό·

δους, οι οποίες θα διατηρήσουν το υλικό, φυσικό και χρηματικό, αν θέλετε,

πλούτο της περιοχής της Φθιώτιδας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει το επίπεδο ζωής

για τις μελλοντικές γενιές.

r αυτό το μέτρο οι πολιτικές, οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν είναι η

γνώση, να μετρηθούν τα στοιχεία, να γίνει γνωστό το πρόβλημα, να ευαισθη

τοποιηθεί ο κόσμος, να ξέρει ότι το πρqβλημα αυτό είναι υπαρκτό και ότι δεν

είναι απλώς μια φιλολογία ορισμένων ανθρώπων, ότι χρειάζεται να γίνει αυτό

το πράγμα και ότι κάθε αναmυξιακό έργο το οποίο προτείνεται και υλοποιείται

έχει μελετηθεί περιβαλλοντικά και δεν δημιουργεί προβλήματα.

Εγώ θέλω να κλείσω και να ευχαριστήσω όλους σας για τη δυνατότητα που

μου δώσατε να είμαι εδώ και να ευχηθώ ότι πραγματικά ο Μαλιακός θα ~ίναι ένα

σημείο συνεργασίας, όπως ανέφερε ο κύριος Στεφανίδης πριν, για το καλό των

κατοίκων του νομού.

Ευχαριστώ.
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Εισήγηση κ. lωάν. Σανιδά,

Διδάκτορα,καθηγητήΤΕΙ Λαμίας

"Ρύπανση και πυρηνική τεχνολογία"

Ευχαριστώ, κύριε Νομάρχα. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα σας μιλήσω για ένα

θέμαπου, μάλλον,δενακούστηκεμέχριστιγμής,σχετικάμε τη ρύπανσηκαιτην

πυρηνική τεχνολογία.Στον τόπο μας σήμερα υπάρχει μεγάλη παραπληροφό·

ρηση σχετικά με την πυρηνικήτεχνολογία,τη ρύπανση τ/ν οποία προκαλείκαι

τους κινδύνουςπου τυχόν επιφέρει.

Δεδομένουότι στη χώρα μας σήμεραδενέχουμεκαθόλου,σχεδόν,πυρηνική

τεχνολογία,εκτόςαπό έναν μικρού τύπου αντιδραστήραστο Δημόκριτο,τύπου

"δεξαμενής" κι αυτός, και στην ανατολή του 210U αιώνα, κινδυνεύουμε να

Βρεθούμε έξω σαν έθνος οπό τ/ν τεχνολογικοοικονομική και επιστημονική

επανάσταση, αφού δεν κάνουμε καμμίο, σχεδόν, πρόοδο στους τρείς Βασικούς

τομείς της:

1) Στην πυρηνική τεχνολογία.

2) Στην πληροφορική -τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα- μαζί με την

τεχνολογία του διαστήματος και

3) στην βιοτεχνολογίο.

Το σύνολο, σχεδόν, του πληθυσμού, εκτός από λίγους ειδικούς, έχει άγνοια

της πυρηνικής τεχνολογίας και του έχει καλλιεργηθεί τεχνητά, ίσως, ο φόΒος

των διαφόρων τύπων ακτινοΒολιών.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι άμοιρος κινδύνων.

Αλ/ά οι σημερινές προφυλάξεις, όταν τ/ρούνται, διασφαλίζουν τόσο τον

επαγγελματικά εργαζόμενο, όσο και τον εν γένει πληθυσμό από τα ΒλαΒερά

αποτελέσματα της ακτινοΒολίας.

Η χρήση της ακτινοΒολίας στην ιατρική, τ/ Βιολογία και τις άλλες επιστήμες,

όπως και στη Βιομηχανία είναι τόσο πολύ χρήσιμη, ώστε η πρόκληση αδικαιο

λογήτων φόΒων να καθίσταται απαράδεκτη και ύΠOmη, διότι πυρηνική ενέργεια

σημαίνει, σχεδόν, δωρεάν ενέργεια για όλους.

Εκτός τoUτoυ η χρήση άλλων ενεργειακών πηγών, όπως ο άνθρακας, η Βεν

ζίνη, το πετρέλcκo κλπ., μολύνουν πολύ περισσότερο και πιο σίγουρα το περι

Βάλλον από το τυχόν πυρηνικό ατύχημα και αν αυτό συμΒεί.

Επιπλέον στα Βόρεια σύνορά μας έχουμε τους πυρηνικούς σταθμούς των

γειτονικών χωρών και πρόςανατολάς έχουμεένα τουλάχιστον πυρηνικό σταθμό

της Τουρκίας στην περιοχή του Τσεσμέ, ο οποίος μάλιστα σαν ψυκτικό μέσο

χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό το οποίο εκχέεται πάλι στη θάλασσα. Δεν μολύνει,

αλλά υπάρχει ο φόΒος να μολύνει την περιοχή της Χίου.

Η χρησιμοποίηση, επίσης, του λιγνήτ/ και άλλων μορφών γαιανθράκων στους

ενεργειακούς σταΒμούς, ρυπαίνει ραδιενεργά το περιΒάλλον πολύ περισσό·

τερο από έναν πυρηνικό σταθμό και η ρύπανση αυτή είναι καθημερινή.
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Ήταν κάτι μετρήσεις που κάναμε το '80. '78-'80, όταν Υπουργός Βιομηχανίας

Τεx.voλογίας ήταν ο κύριος Έβερτ και θελήσαμε να μετρήσουμε για να κάνουμε

δύο πυρηνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και πήγαμε στην Πτολεμάίδα και άλλες

περιοχές που χρησψοποιούν γαιάνθρακα και είδαμε ότι η πτώση των puno
γόνων ουσιώντου άνθρακαπου φεύγοιΝστηνατμόσφαιρααύξαινε κατάπολύ,

ένα8% παραπάνω, τηντοπική ραδιενέργεια αυτώντωνπεριοχών στους ζωίκούς

οργανισμούς,

Η απορρόφηση της ενέργειας της ιονίζουσας ακτινοΒολίας από τη ζώσα ύλη

γίνεται ταχύτατα μέσα σε μικρότατο κλάσμα του δευτερολέπτου και ακολου

θούν επίσης ταχύτατα οι αρχικές χημικές μεταΒολές, Όλοι οι συλλογισμοί που

αφορούν την ακτινοπροστασία ξεκινούν από το ερώτημα: ποιές είναι οι ανεκτές

ακτινικές επιΒαρύνσεις από τον ανθρώπινο οργανισμό;

Εντούτοις και στις περιπτώσεις ακόμη κατά τις οποίες η χορηγηθείσα δόση

ακτινοΒολίας είναι μεγάλη και η ακτινοΒοληθείσα περιοχή καταλαμΒάνει όλο ή

μεγάλο μέρος του σώματος, τα πρώτα Βιολογικά αποτελέσματα εμφανίζονται

μετά από λίγες ώρες ή συνηθέστερα μετά από λίγες μέρες ή εΒδομάδες.

Αν η δόση της ακτινοΒολίας είναι μικρή, τα πρώτα Βιολογικά αποτελέσματα

μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλούς μήνες ή έτη,

Η ακτινοΒολία ασθενών, στην κλινική πράξη, οι εμπειρίες μας με ακτινικά

ατυχήματα και πειράματα ακτινοΒιολογικά με ζώα, μας δείχνοιΝ σημανnκές

μεταΒολές του OργαVΙσμOύ και ιδιαίτερα μεταΒολές των κυρίων ιστών μετά από

αισθητή επίδραση των ιονιζουσών ακτινοΒολιών.

Οι ιστοί, α οποία Βρίσκονται σε μια διΝαμική ισορροπία, δέχονται μετά την

επίδραση ακτινοΒολίας, η οποία είναι συνάρτηση της δόσεως, ελάπωση του

αριθμού των κυττάρων τους, διότι περιορίζεται ο σχημαησμός θυγατρικών

κυττάρων, λόγω διαταραχής συνθέσεως του DNA και στην παρεμπόδιση της

μιτώσεως στα αυτοσωματικά κύτταρα ή της μειώσεως στα γΕWΗΤικά,

Ιδιαrτερα ευπαθής είναι ο μυελόςτων απών και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η διαταραχή της φυσιολογικής λεrτoυργίας του σχημαnσμoύ και η επερ

χόμενη καταστροφή των κυττάρων από την ακτινοθολία, είναι ένα από τα πλέον

αποφασιστικά στοιχεία της Βιολογικής ΒλάΒης σε όλες τις άμεσες ακτινικές

επιδράσεις, ανεξάρτητα από το είδος των κυπάρων ή του ιστού, είναι το λε

γόμενο ακτινικό σύνδρομο,

Εδώ ακριΒώς, (επιδεικνύεται πίνακας), Βλέπουμε στον οργανισμό πόσο επιδρά

η ακτινοΒολία, σε ποιες ποσότητες και ποιά είναι τα κύρια όργανα που υφίστα

νται την ακτινοΒολία, αν αυτή επιδράσει για διαφόρους λόγους, επάνω σε έναν

ανθρώπινο οργανισμό,

Τώρα. επειδή υπάρχει μια τεράοπα παραπληροφόρηση και ένα τεράστιο

aλλaλOύμ ακόμα και για ειδικούς οπς μονάδες τις οποίες χρησιμοποιούμε, δεν

έχουμε κατορθώσει ακόμη να έχουμε ένα στάνταρ μονάδων, χΡησψοποιούμε

παλιές μονάδες, νέες μονάδες. μονάδες απορροφήσεως, μονάδες επιδρά

σεως, σας έχω κάνει ένα πίνακα για να μπορέσουμε να Βγάλουμε τι είναι αυτές

οι βασικές μονάδες,
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Η Βασική μονάδα για την απορροφούμενηδόση της ακτινοΒολίαςείναι το

ράντ που ισούται με 100 έργια ανά γραμμάριο υλικού που την απορροφά. Ο

ρυθμός δόσης που θα πούμε παρακάτω είναι η δόση που απορροφάται από

τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, των ζωικών οργανισμών σε ορισμένο

χρόνο. Η δόση είναι η ενέργεια που απορραράται από τ/ν μονάδα μάζης της

ύλης ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με ιονίζουσες ακτινοβολίες. Μονάδα

είναι το γκρέι σήμερα και ένα γκρέι ισούται με 100 ράντ.

Το ισοδύναμο δόσης είναι ανάλογο με τ/ Βιολογική επικινδυνότητα της συ

γκεκριμένης έκθεσης που ΟΚl'lνοθολούμε, μονάδα είναι το ρέμ. Ένα ρέμ είναι

μεγάλη μονάδα, ισούται με 100 ζίΒερτ.

'Εκθεση ενός οργανισμού είναι η με οποιοδήποτε τρόπο επαφή του οργανισμού

με ιονίζοuσες ακτινοβολίες. Κοι η μονάδα είναι το ρέντ.

ΑκτινοΒόληση λαμβάνει συνεχώς χώρα από φυσικές πηγές, εσωτερικές ή

εξωτερικές, καθώς κοι από τεχνητές πηγές, επίσης, εσωτερικές ή εξωτερικές.

Η δόση τ/ν οποία λαμΒάνει κατ' έτος κατά μέσο όρο, ο κάθε άνθρωπος, είναι

περίπου 160 μιλιράντ. Από τη δόση αυτή μόνο το 1/3 προέρχεται από τεχνητές

πηγές ραδιενέργειας.

Η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας συνδέεται με τ/ν αποΒολή ραδι

ενεργών ουσιών. Συνήθως μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο

τυχαίνει να κατοικεί κοντά d αυτές τις εγκαταστάσεις, επιΒαρύνεται από αυτές

γιατί μόνοτα νουκλίδια του Κρυmού 85 και το Τρίτιο πιθανόν να διαδοθούν στην

ατμόσφαιρα. Ο ρυθμός δόσεως από τις πηγές αυτές είναι μικρότερος από το

0,1 ρέμ για τον πληθυσμό των ΗΠΑ που εκεί έχουν μόνο μετρήσεις. Δυστυχώς,

κύριοι, στ/ν Ευρώπη πριν το Τσερνόμπιλ δεν είχαμε καθόλου μετρήσεις εκτός

από μερικές πρωτότυπες διδακτορικές διατριΒές και σε μικρό βαθμό και αυτές.

Από εκεί και πέρα ευαισθητοποιηθήκαμε και αρχίσαμε τις μετρήσεις του περι

Βάλλοντος. Και για τον πληθυσμό των ΗΠΑ κατά το 2.000 δεν θα έχει ξεπεράσει

το 1% τ/ς φυσικής ακτινικής επιβαρύνσεως.

Η χρήση κλειστών και ανοικτών ραδιενεργών πηγών στην ιατρική, στη Βιο

μηχανία κλπ. δεν οδηγεί στην αποΒολή ραδιενεργών ουσιών στην ατμόσφαιρα,

άρα η συμΒολή αυτών στη δόση του πληθυσμού είναι μηδαμινή.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αΠΟΤελούν τα οικοδομικά υλικά, τα οποία κατασκευά

ζονται από κατάλοιπα παρασκευής μολύΒδου, χαλκού και νικελίου και τα οποία

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οδοστρώματα και ανεΒάζουν τον τοπικό

ρυθμό δόσεως από 10 μικρορέμ ανά ώρα σε 50 μικρορέμ ανά ώρα. Ο περισ.

ρισμός τ/ς χρήσεως αυτών των υλικών αποτελεί ένα ενεργό μέτρο για τ/ν

ακτινοπροστασία του περιβάλλοντος. .
Η διεθνής επιτροπή για τ/ν προφύλαξη από τ/ν ακτινοβολία έχει καθορίσει

σαν μεγίστη εππρεπομένη δόση ακτινοβολίας για τον εν γένειπληθυσμόΟ,5 ρέμ

ετησίως και στους επαγγελματικά εργαζόμενους με χρήση ακτινοΒολιών, ηλι

κίας όμως άνω των 18 ετών, στα 5 ρέμ ετ/σίως.

Επίσης έχει θεσπίσει ορισμένους όρους για τ/ λήψη τ/ς μεγίστ/ς επιτρεπο

μένης δόσεως, όπως αυτή να μην λαμΒάνεται εφάπαξ, αλλά εντός ευρέων

r
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χρονικών περιθωρίων.

Για ορισμένες ομάδες ιδιαίτερα ευπαθείς, όπως.αναπτυσσόμενα έμΒρυα, δεν

τίθενται, σχεδόν, καθόλου όρια επιτρεπομένων δοσεων, διότι είναι πιθανόν ότι

και η ελάχιστη δόση ενδέχεται να επιφέρει βλαπτικά αποτελέσματα.

ΟΙ κίνδυνοι απότην ακτινοΒολία δεν είναι ακριΒώςγνωστοί, αν και το θέμα έχει

μελετηθεί επισταμένως και είναι γενικά παραδεκτό ότι, αν εξαιρέσουμε τα

παράσιτα και τους μιιφοοργανισμούς, ο εκτενέστερα μελετηθείς Βλαmικός

παράγοντας του περιΒάλλοντος είναι η ιονίζουσα ακτινοΒολία':

Ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει ουδός δόσης ασφαλείας, δηλαδή "τιμή κατω

φλίου".

Οι επιδράσεις της ακτινοΒολίας είναι μια συνάρτηση Βιομοριακών μεταθολών,

οι οποίες προκαλούνται από άμεσες και έμμεσες διαδικασίες μεταφοράς ενερ

γείας, δηλαδή από τα κΒαντικά φαινόμενα και εξαρτώνται από τη χωΡΟχΡονική

κατανομή της δόσεως στα βιομόρια της βιολογικής ύ~ς.

Το μέγεθος των Βιολογικών ΒλαΒών που προκαλούνται από την ακτινοΒολία

εξαρτάται από το μέγεθος της μεταδιδομένης ενέργειας και από τους Βιολο

γικούς ρυθμούς του οργανισμού, Η ακτινική επιΒάρυνση του οργανισμού συ

ντίθεται από τα κΒαντικά φαινόμενα που επιδρούν στις Βιομοριακές δομές,

Η εργαστηριακή εξέταση μπορεί να αντιληφθεί τα αθροιστικά φαινόμενα,

αλλά δεν μπορούν να αποδειχθούν κλινικά τα κΒαντικά φαινόμενα στους ιστούς,

τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη Βιολογική σημασία.

Αν η ιονίζουσα ακτινοΒολία επιδράσει στις δομές του KUΠάΡOυ που έχουν

σχέση με την ομαλή KUΠαρική λειτουργία, τότε οι δομές τους μπορούν με την

επίδραση των κΒαντικών φαινομένων να μεταλλαγούν και θα προκύψουν έτσι

αργοπορημένες σωματικές ΒλάΒες. Αν επιδράσει σε δομές του KUΠάΡOυ που

είναι κληρονομικοί φορείς, δηλαδή στον ΓεWΕΤΙKό Κώδικα, τότε μπορεί να

προκύψουν κληρονομικές ΒλάΒες στους απογόνους.

Ακόμη και ελάχιστες δόσεις, σε οριακές περιmώσεις, ένα και μόνο φωτόνιο

ή ένα και μόνο ιονίζον σωμάτιο υψηλής ενέργειας, το οποίο μεταδίδει την

ενέργειά του σε ζώσα Βιολογική ύλη, μπορεί να προκαλέσει Βιολογικά φαινό

μενα.

Για λόγους ακτινοπροστασίας θεωρούμε ότι δεν υπάρχει δόση κατωφλίου και

ότι η πιθανότητα εμφανίσεώς τους είναι ανάλογη της δόσεως.

Μια στατιστική ανάλυση σ~ λευκά ποντίκια μεγαλόσωμα υποδηλώνει ότι δεν

είναι δυνατόν να αποδειχθεί η ύπαρξη ουδού, διότι η γραμμή που ενώνει τα

διάφορα πειραματικά σημεία, τέμνει τον άξονα των δόσεων, σε δόση που δεν

διαφέρει στατιστικά της μηδενικής δόσεως. (σχήμα 1).
ΑκριΒή συμπεράσματα για τον ανθρώπινο οργανισμό δεν υπάρχουν ακόμη

και σήμερα, Η πείρα από τους Ιάπωνες, οι οποίοι εξετέθησαν στην ακτινοΒολία

από τις ΒόμΒες του '45, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πλήρως. Γεννετικές ανω

μαλίες παρουσιάζονται ακόμα και σήμερα και ο ρυθμός των θιομεταλλάξεων

αυξάνει ανάλογα με τη δόση ακτινοθολίας που δόθηκε. Υπάρχουν ενδείξεις ότι

κατά τα έτη '50 - '55 οι συντελεστές θνησιμότητας των ατόμων, τα οποία θρί-
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σκονταν σε απόσταση μέχρι 1.200 μέτρα από το σημ~:') της εκρήξεως των

βομβών ήταν αυξημένη.

Η ανθρώπινη θνησιμότητα με 700 ράντ φτάνει τα 100%. Σιη Χιροσίμα υπο

λογίστηκε ότι στο κέντρο της εκρήξεως υπήρχαν δόσεις 14.000 ράντ ακτίνων

νετρονίου και 10.000 ράντ ακτίνων γ.

Είναι απόλυτα ΒέΒαιο ότι η ιονίζουσα ακτινοθολία μπορεί να έχει καρκινογόνο

επίδραση.

Υπάρχουν όμως οι εξής πειραματισμοί:

1) Τα παρατηρούμενα νεοπλάσματα μετά την ακτινοΒόληση είναι μόνο εκείνα,

τα οποία παρατηρούνται κανονικά στον υπό μελέτη πληθυσμό και απλώς η

επίπτωση ορισμένων από αυτά αυξάνει μετά την ακτινοΒόληση,

2) Ο λανθάνων χρόνος μεταξύ ακτινοβολήσεως και διαπιστώσεως Tr ι νεο

πλάσματος είναι μεγάλος.

3) Η σχέση μεταξύ δόσεως και καρκινογεwέσεως, μετά από πειραματική

ακτινοΒόληση, δεν είναι γραμμική, αλλά πολύπλοκη.

Στα πειραματόζωα η σχέση μεταξύ δόσεως και καρκινογεwέσεως είναι τέ

τοια, ώστε αρχικά με την αύξηση της δόσεως, επέρχεται αύξηση της επιπτώ

σεως των νεοπλασμάτων, μέχρις ότου δοθεί μια ορισμένη δόση. Στη συνέχεια

η αύξηση της δόσεως προκαλεί ελάπωση της επιπτώσεως, δηλαδή η καμπύλη

δόσεως - καρκινογεννέσεως χαρακτηρίζεται από ένα ανιόν και ένα κατιόν σκέ

λος (σχ, 2). Δυστυχώς, όλες οι έρευνές μας είναι σε πειραματόζωα. Καταλα

Βαίνετε γιατί. Δεν μπορούμε να πιάσουμε να ακτινοΒολήσουμε ανΒρώπους,

Στον άνθρωπο η σχέση δόσεως - καρκινογεwέσεως δεν είναι γνωατή.

Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι για το εύρος των μέχρι σήμερα παρατηρηθεισών

δόσεων είναι γραμμική.

Σε ορισμένες μελέτες υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ δόσεως - καρ

κινογεwέσεως, αλλά η σχέση αυτή ισχύει μόνο για σχετικά μικρές δόσεις, εάν

δοθούν δόσεις υψηλότερες μιας τιμής, η καμπύλη επιπεδούται και στη συνέχεια

παρουσιάζει προϊούσα πτώση.

Η σχέση μεταξύ δόσεως και ακτινοβολίας και λευχαιμογεwέσεως στον

άνθρωπο είναι και αυτή γραμμική. ΤΟ ερώτημα είναι αν υπάρχει ουδός, δηλαδή

ελαχίστη δόση κάτω από την οποία η ακτινοΒολία δεν έχει λευχαιμογόνο δράση.

Η απάντηση εδώ δεν είναι ΒέΒαιη. Τα δεδομένα πάλι από την lαπωνία μπορούν

να εξηγηθούν από την παραδοχή της απόψεως ότι δεν υπάρχει ουδός και έχει

αποδειχθεί ότι ο κίνδυνος λευχαιμίας ήταν αυξημένος και σε δόσεις μικρότερες

των 50 ράντ, Ένα άλλο ερώτημα είναι ποιός είναι ο κίνδυνος αναπτύξεως λευ

χαιμίας σε έναν ακτινοθοληθέντα πληθυσμό.

Βάση διαφόρων μαθηματικών συλλογισμών έχει υπολογιστεί ότι ο κίνδυνος

αυτός είναι περίπου η ανάπτυξη 1με 2 περιπτώσεων λευχαιμίας ανά 10. κατοί
κους, ανά έτος, ανά ράντ, επί διάστημα 20 ετών. Βλέπετε ότι τα χρονικά περι

θώρια είναι πολύ μεγάλα για να μπορέσουμε στατιστικά να έχουμε αποτελέ

σματα.

Αν η ανωτέρω τιμή είναι αληθής, σημαίνει ότι η ακτινοΒολία του περιβάλλο-
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ντος, 0,160 ράντ ανά έτος, ενοχοποιείται για ένα μικρό ποσοστό στις απαντώ-'

μενες στον πληθυσμό λευχαψίες.

Ο κίνδυνος αναπτύξεως όλων μαζί των υπολοίπων νεοπλασμάτων κατά ραντ
είναι όσος και ο κίνδυνος αναπτύξεως λευχαιμίας.
Στα κυοφορούμενα έμθρυα οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι ο θάνατος πρό ή μετά

τον τοκετό και η δημιουργία διαφόρων δυσπλασιών. Η πιθανότητα αναπτύξεως
των αποτελεσμάτων αυτών εξαρτάται από την εμβρυική ηλικία κατά την ακτι

νοΒόληση.

Ακριβή συμπεράσματα για την επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας επί του

ανθρωπίνου εμβρύου δεν υπάρχουν. Στη Χιροσίμα η ανάλυση στοιχείων 169
εμβρύων, ηλικίας μεγαλύτερης των τριών βδομάδων, έδειξε ότι 33 από αυτά

είχαν μικροκεφαλία και στα 15 συνυπήρχε και διανοητική καθυστέρηση. Στο

Ναγκασάκι 30 έγκυοι εξετέθησαν σε τόση δόση ακτινοβολίας, ώστε να υπο

στούν συμπτώματα και σημεία οξείας ακτινοπαθείας, δηλαδή σε δόση μερικών

εκατοντάδων ράντ. Στην ομάδα αυτή παρατηρήθηκαν 7 θάνατοι εμβρύων πρό

της γεννήσεως, 6 θάνατοι νεογνών και 4 περιπτώσεις διανοητικής καθυστερή

σεως στα επιζήσαντα παιδιά. Τα αποτελέσματα όμως αυτά δεν θεωρούνται

χαρακτηριστικά, διότι η παρατηρηθείσα ελαπωματική ανάπτυξη των παιδιών

είναι δυνατόν να οφείλεται όχι μόνο στην ακτινοβόλησή τους, αλλά και στις μετά

την έκρηξη των ατομικών βομβών, χαμηλότερες συνθήκες διαβιώσεως του

πληθυσμού από απόψεως οικονομικής και υγειονομικής, την παρατηρηθείσα

ανορεξία και άλλα.

Γενικά όμως θεωρείται βέβαιο ότι η ακτινοβόληση μιας κυοφορούσης στα

αρχικά στάδια της κυήσεως στην περιοχή ιης πυέλου με δόση που υπερβαίνει

τα 5 ή 1Ο ράντ για οποιαδήποτε απία αποτελεί ένδειξη για διακοπή της κυήσεως.

Εδώ πρέπει να σας αναφέρω ότι το παρεξηγημένο τόσο πολύ ατύχημα του

Τσερνομπιλ δεν σκόρπισε στην γήινη ατμόσφαιρα παρά μόνο ένα γραμμάριο

ραδιενεργών ουσιών.

Η ακτινοβολία επιδρά στον άνθρωπο και εκ των έξω ή εκ των έσω. Η φυσική

εκ των έξω ακτινική επιβάρυνση αποτελείται από δύο συνιστώσες, την κοσμική

συνιστώσα και την γήινη συνιστώσα.

Η φυσική έσω ακτινική επιβάρυνση προκαλείται από το ραδιονουκλίδιο, το

οποίο υπάρχει στο σώμα του ανθρώπου και από μερικά νουκλίδια των σειρών

διασπάσεως ουρανίου, ραδονίου και θορίου.

Τα περισσότερα από αυτά τα νουκλίδια που προσβάλλουν τον άνθρωπο προ

σλαμβάνονται με το νερό, με την τροφή, με το φθόριο και με το γνωστό αέριο,

που είχαμε πεί την άλλη φορά, το ραδόνιο, με την αναπνοή.

Από όλες τις συνιστώσες της ακτινικής επιβαρύνσεως λόγω δραστηριότητας

του ανθρώπου, μόνο η επιβάρυνση με ιατρικές μεθόδους φτάνει σε τιμές οι

οποίες είναι συγκρίσιμες με αυτές της φυσικής επιβαρύνσεως.

Για κράτη με ανεπτυγμένο σύστημα ιατρικής περιθάλψεως αυτή η επιβά·

ρυνση κυμαίνεται από 30 έως 60 μιλιρέμ το χρόνο. Ως μέσος όρος για τον

πληθυσμό αναφέρεται η τιμή των 38 μιλιρέμ το χρόνο.
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Η ακτινική επιβάρυνση από τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων, μέχρι το '72
είχαμε στοιχεία, μετά δεν έχουμε πλέον στοιχεία, γιατί θεωρείται ότι απαγο

ρεύτηκαν οι δοκιμές στην ατμόσφαιρα, ήταν, ότι η ποσότητα σε ραδιενεργό

υλικό από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γής πέφτει από το 1962 και

συνεχώς και συμθάλλει στην εκ των έξω και έσω επιθάρυνση του πληθυσμού.

Η ακτινοθολία υπολογιζόταν για το 1963 σε 4 με 6 μιλιρέμ το χρόνο και σε 1
μιλιρέμ το χρόνο για το έτος '70 από το κέσιο 137.
Τώρα για το στρόντιο 90, για τους κατοίκους του θορείου ημισφαιρίου υπο

λογιζόταν το '74 σε 3 με 4 μιλιρέμ το χρόνο ως επιθάρυνση όλου του σώματος

και σε 30-40 μιλιρέμ το χρόνο για τα οστά.

Η γνώση των θλαθών από τις ιονίζουσες ακnνοθολίες και η αντψετ~πισή

τους, πέρα από τη σημασία τους για την αποτροπή αμέσων και απωτερων
ακτινικών θλαθών πρέπει να θεωρηθούν ως ένας συμθιθασμός μεταξύ της

ανάγκης γία ελαχιστοποίηση του κινδύνου που προκύπτει για τον άνθρωπο και

της ανάγκης για χρήση πυρηνικής ενέργειας και ιονιζουσών ακτινοθολιών.

Κύριοι, χωρίς πυρηνική τεχνολογία το ενεργειακό μέλλον μιας χώρας και της

ανθρωπότητας γενικά είναι καταδικασμένο.

Το φυσικό αέριο τελειώνει και εξάλλου έχει πολύ μικρό συντελεστή αποδό

σεως. Υπάρχουν ακόμη μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, αλλά ο ρυθμός με τον

οποίο η ανθρωπότητα στραγγίζει όλα τα πηγάδια, θα τα έχει εξαντλήσει μέχρι

το τέλος του αιώνα. Επιπλέον όλες οι θιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες του

δυτικού κόσμου, εξαρτιώνται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές πετρε

λαίου. Έτσι θα θρεθούμε εκnθεμένοι σε πολιτικό και οικονομικό εκθιασμό,

οποιαδήποτε οτιγμή οι Άραθες αποφασίσουν να το κόψουν.

Υπάρχει ακόμα και η μέθοδος της υγροποιήσεως του άνθρακα. Θα μου πούν

πολλοί ότι η Γερμανία διεξήγαγε τον πόλεμο με το 75% της παραγωγής της με

την μέθοδο BERGIOUS. Αποδίδει όμως μικρές ποσότητες και έχει τεράστια

έξοδο.

Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι πάντοτε εργοστάσια αιχμής. Μπορούν

να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή, αν υπάρχει νερό, έχουν όμως μεγάλο κό

στος κατασκευής και στη χώρα μας, κύριοι, ξέρετε ότι από τον Μάϊο ως τον

Οκτώθριο σε συνηθισμένες περιπτώσεις, όχι σε περιπτώσεις ανομθρίας, έχου

με έλλειψη νερού.

Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, σε μεγάλες ποσότητες,

είναι ακόμη σήμερα ανέφΙKfη, Και στο κάτω κάτω ρυπαίνει πολύ περισσότερο

το περιβάλλον, οπτικά. Μην ξεχνάτε στο φαράγγι της Σαμαριάς, στην Αγία

Ρουμέλη που έκανε το ηλιακό χωριό η ΔΕΗ, το περιθάλλον όλο έχει κλείσει το

φαράγγι της Σαμαριάς, διότι το έχουν μπλοκάρει τα τεράσnα κάτοπτρα που
έχουν.

Κύριοι, την Αιολική ενέργεια ξεχάστε την. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε

ελάχιστες τοπικές περιπτώσεις.

Σήμερα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη σε χώρες όπου και πετρέλαιο παράγουν,

(οι ΗΠΑ εισάγουν μόνο το 10%) και έχουν τεράστια αποθέματα για άνθρακα,
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(Γερμανία, Γαλλία), το 70% της ενεργειακής παραγωγής τους είναι από πυρη
νικούς αντιδραστήρες.

Και επειδή υπάρχει μια σύγχυση για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στη χώρα

μας μέχρι στιγμής έχουμε μείνει έξω από την πυρηνική τεχνολογία, παρόλο που

και το επιστημονικό δυναμικό ιης επιτρέπει την ανάπτυξή ιης, με αποτέλεσμα

να μην είναι η χώρα μας αυτάρκης οε ενέργεια με όλα τα σχετικά επακόλουθα.

(Aμυνnκά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ.).

Η καλλιέργεια υπερβολικών και αδικαιολόγητων φόβων για τις ακτινοβολίες

στον πληθυσμό είναι απαράδεκτη και ύποπτη, διότι, όταν τηρούνται οι απα

ραίτητες προφυλάξεις, διασφαλίζουν τόσο τον επαγγελματικά εργαζόμενο,

όσο και τον εν γένει πληθυσμό από τα βλαβερά αποτελέσματα των ακτινοβο

λιών.

Ευχαριστώ.

Ε,σήΥηση κ. Αντώνη Τεvζή,

Μηχανικού ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιδαλλοντολόγου.

"Συμ60λή του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ΠQοοtασία του Μαλιακού κόλπου"_

Θα αναφερθούμε στη συμβολή του γΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα της τοπικής υπη

ρεσίας στην προστασία του Μαλιακού κόλπου.

Ο Μαλιακός κόλπος είναι ο θαλάσσιος χώρος που προσδιορίζεται από την

νοητή γραμμή Ντάπια, Βασιλίνα, Λιχάδα, Στρογγυλή, Κνημίδα και τις εκβολές

του Σπερχειού ποταμού.

Είναι ένας κλειστός κόλπος με σχετικά ισχυρά ρεύματα και η ανανέωση των

νερών του γίνεται με την ανοικτή θάλασσα μέσω του βόρειου Ευβοϊκού κόλπου

και του Δίαυλου Ωρεών.

Σημαντικά μεγάλη ανανέωση των νερών του γίνεται με τα νερά (τα γλυκά) του

Σπερχειού ποταμού.

Με βάση τα υδρολογικά στοιχεία η ανανέωση των νερών του κόλπου είναι

μεγάλη, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Με προσέγγιση σφάλματος

μπορεί να λεχθεί ότι σε συνήθεις περιόδους βροχοπτώσεων ο όγκος του νερού

στο μικρότερο τμήμα του κόλπου που προσδιορίζεται μεταξύ των εκβολών του

Σπερχειού ποταμού, Καραβοφάναρο και Χιλιομίλι, ανανεώνεται τρείς φορές

από τα ύδατα του Σπερχειού ποταμού.

Με βάση τη διαπίστωση αUΤΉ, καταδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος ToU Σπερ

χειού ποταμού για το Μαλιακό κόλπο. Όλοι ενθυμούμαστε τη μάχη στα στενά

των Θερμοπυλών. Σήμερα στενά των Θερμοπυλών δεν υφίστανται, αλλά με τις

προσχώσεις του Σπερχειού ποταμού, υπάρχουν οι εκτάσεις που όλοι αναγνω

ρίζουμε. Οι σημαντικές δε ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται

στους χώρους πλησίον των ακτών, επηρεάζουν το Μαλιακό κόλπο και έλκονται

απ' αυτόν.

Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη των οικισμών και των δραστηριοτήτων σε μικρό
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σχετικά βάθος από τις ακτές, ενώ είναι φυσικό οι παραθεριστικές εγκαταστά

σεις και οι ιχθυοκαλλιέργειες να Βρίσκονται σε επαφή με τις ακτές.

Ουσιαστική παρέμβαση χωροθέτησης των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων

γίνεται από τις υπηρεσίες του γΠΕΧΟΔΕ στα πλαίσια των μελετών της Επιχεί

ρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης, ή όπως είναι πιο γνωστή ΕΠΑ, καθώς

και του χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο νομού.

Η διαδικασία που έχει αρχίσει αρκετά χρόνια πριν, αρχίζει να αποδίδει καρ

πούς. Ολοκληρώνονται οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων, οριοθετούνται οι

οικισμοί και χωροθετούνται οι δραστηριότητες σε επίπεδο νομού, με Βάση τα

συμπεράσματα και τις προτάσεις των μελετών που γίνονται νόμοι του κράτους.

Ο θεσμός δε των μελετών των περιΒαλλοντικών επιmώσεων αποτελεί σημα

ντικό εργαλείο στα χέρια των υπηρεσιών για αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Μια άλλη προσπάθεια που γίνεται είναι η μελέτη της αντιπλημμυρικής προ

στασίας του Σπερχειού ποταμού, της οποίας η δραστηριότητα έχει ανασταλεί

μερικώς. Θα πρέπει να θεωρείται θετικό γιατο Μαλιακό κόλπο η δημοσίευσητης

υπουργικής απόφασης 19640 ή όπως είναι πιο γνωστή σαν απόφαση των τεσ

σάρων νομαρχών.

Η πιστή μέχρι σήμερα εφαρμογή της έχει συντελέσει έτσι, ώστε να υπάρχει

η σχετικά ικανοποιητική από πλευράς ρύπανσης σημερινή κατάσταση. Η αδυ

ναμία υλοποίησης των ορίων διάθεσης των αποβλήτων από αριθμό υπό ίδρυση

επιχειρήσεων, λειτούργησε αποτρεmικά στην ίδρυση και εγκατάσταση σημα

ντικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων στο Μαλιακό κόλπο.

Εξαίρεση στην εφαρμογή της αποτελούν τα ελαιοτριβεία των οποίων η επί

λυση του προβλήματος διάθεσης των αποβλήτων δεν έχει λυθεί σε παγκόσμια

κλίμακα. Η υπηρεσία μας κατανοώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στην

προσέγγιση των ορίων και συνεκτιμώντας τον ελαιοπαραγωγικό χαρακτήρα του

νομού, ζητά την εξουδετέρωση της οξύτητας των υγρών αποβλήτων με τη

χρήση υδρασβέστου σε συνδυασμό και με aπoδεKτoύς τρόπους διάθεσης,

αναμένοντας, φυσικά, τα αποτελέσματα των όποιων μελετών έχουν δοθεί για

επίλυση του προΒλήματος των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα.

Γενικά αναφέρεται τόσο από τις διατάξεις που ισχύουν, όσο και από την

εμπειρία μας, ότι θα πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η διάθεση στη

θαλάσσια περιοχή του Μαλιακού κόλπου νέων υγρών αποβλήτων.

Σημαντική Βελτίωση για την προστασία - ανάmυξη του Μαλιακού κόλπου

αποτελεί ΚΟΙ η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης 46399/1352/86 για την

απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα,

κολύμβηση, διαβίωση ψαριών, αλιεία κλπ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, έγιναν το καλοκαίρι του

1989 δειγματοληψίες νερού θάλασσας των κολυμΒητικών περιοχών στο Μα

λιακό κόλπο και αποτέλεσμα αυτών υπήρξε η απονομή γαλάζιων σημαιών σε

δύο πλάζ στα Καμένα Βούρλα. Δυστυχώς για τη θερινή περίοδο του 1990 δεν

έγινε δυνατή η συστηματική παρακολούθηση αυτών από την υπηρεσία μας.

Εκτιμάται. ότι για το καλοκαίρι του 1991. μετά την απόκτηση του σκάφους
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-Φθιώτις" από τ/ν εποmεία αλιείας και, σε συνεργασία, θα γίνει συστ/ματική

παρακολούθηση έτσι, ώστε περισσότερες κολυμβητικές ακτές ν αποκτήσουν
γαλάζιες αημαίες.

Η δημοσίευση του νόμου 1650του '86 για την προστασία του περιβάλλοντος,

αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική προστασία του πε

ριβάλλοντος, για τ/ν αποτελεσματική προστασία του Μαλιακού κόλπου. Μετά

δε και τ/ν έκδοση της απόφασης για τρόπους, όργανα και διαδικασίες επιβολής

διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή αυτού του νόμου, η υπηρεσία μας προέβη

στ/ν επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε αριθμό επιχειρήσεων για ρύπανση που

προκλήθηκε και στο Μαλιακό κόλπο,

Δεν είναι στις προθέσεις μας, ούτε σκοπός είναι η επιβολή διοικητικών κυ

ρώσεων, αλλά θεωρούμε ότι πολλά από τα προβλήματα μπορούν να λυθούν σε

συνεργασία και με όση βοήθεια μπορούμε να διαθέσουμε, τ/ν οποία άλλωστε

ποτέ δεν αρνηθήκαμε.

Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό τ/ς προστασίας του περιβάλ

λοντος, θα αναφερόμασταν σ αυτό που διεθνώς έχει διατυπωθεί, ότι η προ·

στασία του περιβάλλοντος συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη και με τον

κοινωνικό έλεγχο. Προσέγγιση αυτού θα έλεγα ότι έγινε στην αδειοδότηση της

επιχείρησης ΛΕΣΑΦΡ Α.Ε και από την υπηρεσία μας μετά και παρέμβαση απο"

τελεσματική του Δήμου Στυλίδας.

Σ αυτό το σημείο θα ήθελα ν αναφερθώ στο γεγονός ότι, όταν υπάρχει η θέληση

από τις επιχειρήσεις, μπορούν να δοθούν τεχνολογικές λύσεις με σκοπό την

προστασία του περιβάλλοντος και εrίωφελεία των επιχειρήσεων με αξιοποίηση

αυτών που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απόβλητα.

Αποτέλεσμα της επίπονης και μακρόχρονης διαδικασίας υπήρξε η ομοφωνία

των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην αδειοδότηση της επιχείρησης.

Μέχρι σήμερα πολλά έγιναν και ακόμα περισσότερα πρέπει να γίνουν. Είναι

απαραίτητη η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων σε εφαρμογή των διατά

ξεων του νόμου 11650/86 περί προστασίας του περιβάλλοντος. Ο χαρακτηρι

σμός, παραδείγματος χάρη, της κατηγορίας των έργων για τα οποία απαιτείται

υποβολή μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον, θα υποχρέωνε την υποβολή

μελέτης επιπτώσεως στο περιβάλλον για επιπτώσεις από την κατασκευή έργων,

όπως το σημαντικά μεγάλο αρδευτικό έργο του Αμουρίου, του οποίου οι επι

πτώσεις από την κατασκευή του στο Μαλιακό κόλπο δεν είναι γνωστές.

Η αντικατάσταση - αλλαγή παραδοσιακών καλλιεργειών με άλλες θα έχει

σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των όποιων απορροών λιπασμάτων και

γεωργικών φαρμάκων στο Μαλιακό κόλπο μέσω του Σπερχειού ποταμού, με

αποτελέσματα τα οποία αγνοούνται.

Η συνέχιση των τμημάτων της μελεπ,ς αναγνώρισης του φυσικού περιβάλ

λοντος που σχετίζονται με το Μαλιακό κόλπο, με πρωτοβουλία και χρηματοδό·

τηση της Νομαρχίας Φθιώτιδας, θα συντελούσε στην αποτελεσματική κατα"

γραφή της σήμερα υφιστάμενης κατάστασης.

Ίδρυση και λειτουργία σταθμού μέτρησης παραμέτρων περιβάλλοντος στην

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



• 76 •

περιοχή θα αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή σε ετήσια Βάση

και συγκρίσεις στο μέλλον.

Σ αυτή την προσπάθεια θα μπορούσαν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις, πα·

ραδείγματοςχάρη, οι ιχθυοκαλλιέργειες, αξιοποιώνταςτα όποια αποτελέσματα

και συμπεράσματα των μετρήσεων - παρατ/ρήσεων.

Χωρίς η κατάσταση του Μαλιακού κόλπου να εμπνέει σήμερα ιδιαίτερες

. ανησυχίες για το μέλλον του, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και τα

συμπεράσματα του σημερινού συνεδρίου να αποτελέσουν την αρχή υλοποίη

σης με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση όλων των δρα

στηριοτήτων που υπάρχουν στο Μαλιακό κόλπο.

Ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Κ. Τσακωνίτη,

Μηχανικού ΥΠΕΧΩΔΕ, Περι6αλλovτoλόγoυ

"θαλάσσια Qύπανση από πεΤQελαιοειδή".

Σαν δεύτερο θέμα το Γραφείο ΠεριΒάλλοντος της Νομαρχίας μας εχει επιλέξει

τη θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή.

Η θαλάσσια ρύπανση του MaλιαKOύ κόλπου από πετρελαιοειδή είναι ένα

καινούριο πρόθλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και που όλο πιο

συχνά γινόμαστε αποδέκτες ρύπανσης.

Αυτό θα πρέπει να μας προθληματίσει και να μας αφυπνίσει. Προκειμένου να

έχουμε κάποια εμπειρία για αυτό το θέμα, κρίναμε σκόπιμο να κάνω αυτή την

εισήγηση στο 20 Συνέδριο της Νομαρχίας μας.

Αργό πετρέλαιο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, δηλαδή ενώσεων του

άνθρακα και του υδρογόνου. Το φάσμα των υδρογονανθράκων που περιέχονται

στο αργό πετρέλαιο είναι μεγάλο και περιλαμθάνει από αέριους υδρογονά

νθρακες (τα πλέον πτητικά συστατικά) μέχρι υγρούς και στερεούς.

Όταν το αργό πετρέλαιο, ή τα προϊόντα απόσταξης αυτού, χυθεί στην επι

φάνεια καθαρού νερού, σχηματίζει ένα στρώμα με πάχος που εξαρτάται από

τον τύπο του είδους του πετρελαίου. ΤΟ πάχος αυτό μπορεί να φτάσει τα 10,5
Μ.Μ. Όταν απορριφθεί στην επιφάνεια της θάλασσας αργό πετρέλαιο και σε

μικρή ποσότητα, αυτό εξαπλώνεται γρήγορα και σχηματίζει ένα στρώμα πάχους

0,3 Μ.Μ. και σε μερικές περιmώσεις λεπτότερο.

Το στρώμα αυτό γίνεται αμέσως αvnληπτό διότι παρουσιάζει χρωματισμούς

λόγω ιριδισμού.

Η εξάπλωση του πετρελαίου υποθοηθείται από επιφανειακά ενεργές ενώσεις

που θρίσκονται στο αργό πετρέλαιο. Όταν είναι μια μεγαλύτερη ποσότητα

αργού πετρελαίου, τότε σχηματίζεται μια κηλίδα της οποίας το πάχος στο κέ

ντρο μπορεί να φτάσει το 1χιλιοστό.

Η κίνηση του λεπτού στΡώματος του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασ

σας, επηρεάζεται πάρα πολύ από τον άνεμο. Η ακριθής εξάρτηση δεν είναι
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γνωστήμε μεγάληακρίβεια.Αλ/.ά μιαταχύτηταμεταξύ3 έως 4% της ταχύτητας

του ανέμου είναι γενικά παραδεκτή.

nαλιρροϊκά ρεύματα μετακινούν την επιφάνεια της θάλασσας και επομένως την

κηλίδα, αλλά στις περισσότερες περιmώσεις η κίνηση αυτή είναι κυκλική με

αποτέλεσμα μικρή μετακίνηση πρός ορισμένη διεύθυνση. Αν ο άνεμος προκαλεί

κυματισμό, το πετρέλαιο δύναται να διασκορπιστεί ή να γaλαKΤOΠOιηθεί με

αποτέλεσμα το δύσκολο εντοπισμό της κηλίδας.

Η συμβολή των πλοίων στη συνολική θαλάσσια ρύπανση άρχισε ουσιαστικά

από τη δεκαετία του 1930, όταν το πετρέλαιο άρχισε να επικρατεί του άνθρακα

σαν καύσιμη ύλη των πλοίων.

Το 45% της συνολικής ποσότητας πετρελαίου που εισάγεται στη θάλασσα,

οφείλεται στις δραστηριότητες των πλοίων, το 10% στις παράκτιες βιομηχανίες,

το 30% σε διάφορες άλλες δραστηριότητες και το 15% σε φυσικές διαρροές και

ατμοσφαιρικά φαινόμενα.

Η ρύπανση της θάλασσας από πετρελαιοειδή που προέρχονται από πλοία

μπορεί να προκληθεί από τις ακόλουθες λειτουργικές διαδικασίες:

Διαδικασίες ερματισμού, διαδικασίες πλύσεως δεξαμενών, διαδικασίες ερ

ματισμού δεξαμενών υγρών καυσίμων, πετρελαιοειδή κατάλοιπα, πετρελαιο

ειδή μείγματα σεντινών και διαρροές κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρ

τωσης πετρελαίου.

Ένα στρώμα πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας θα αλλοιωθεί και

ενδεχόμενα θα εξαφανιστεί, δηλαδή το περιβάλλον, η θάλασσα στην προκει

μένη περίπτωση, αυτοπροστατεύεται. Αυτό οφείλεται στην επίδραση των συν

θηκών του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το πετρέλαιο θα υποστεί εξάτμιση,

διάλυση, οξείδωση και προσβολή από βακτηρίδια. Όπως είναι γνωοτό το πε

τρέλαιο είναι μείγμα συστατικών διαφόρου σημείου βρασμού. Έτσι αρχικά θα

εξατμιστούν τα ελαφρά συστατικά και στη συνέχεια τα βαρύτερα.

Η ταχύτητα εξάτμισης στην ατμόσφαιρα εξαρτάται αρχικά από την τάση

ατμών των συστατικών στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η εξάτμιση αυτή

ευνοείται από τη μεγάλη ταχύτητα του ανέμου. 'ΟΤαν η κατάσταση της θάλασ

σας είναι κυματώδης αυτή ευνοεί τον διαμερισμό που κάνει σαν σπρέι στις

κορυφές των κυμάτων.

'Οσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια της κηλίδας, τόσο γρηγορότερα λαμβάνει

χώρα η εξάτμιση.

Τελικά με την εξάτμιση το αργό πετρέλαιο μειώνεται κατά 20% της ποσότητάς

του. Μετά την απώλεια των πτητικών συστατικών του τα υπόλοιπα εξατμίζονται

πολύ αργά καιτελικά θα σχηματιστεί μια πρακτικά μη εξατμιζόμενη μάζα η οποία

ονομάζεται ατμοσφαιρικό υπόλειμμα.

Αυτό το υπόλειμμα σχηματίζει επιπλέουσες μάζες και έχει μεγάλη πυκνότητα,

ιξώδες, θείο, μέταλλα και κεριά, που είναι συστατικά του αρχικού αργού πε

τρελαίου.

Η διασκόρπιση και η διάλυση των υπολειμμάτων είναι δυσκολότερη από εκείνο

του αρχικού πετρελαίου.
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Το πετρέλαιο είναι επιδεκτικό απευθείας οξείδωσης σαν ένα επιφανειακό

φαινόμενο.Δηλαδήαυτόεξαρτάταιαπότο μέγεθοςτηςεπιφανείας.Η ταχύτητα

οξείδωσης αυξάνει όταν το πετρέλαιο θρίσκεται με τη μορφή πολύ λεmού

στρώματος.

Η διαδικασίατης οξείδωσηςτου πετρελαίουυποθοηθείταιαπό τα ανόργανα

άλατα που βρίσκονταιδιαλυμέναστο θαλαgσινόνερό και τα οποία δρούν σαν

καταλύτες, καθώς, επίσης, και από την υπεριώδη ακτινοθολία του ηλιακού

φωτός.

Ί:ιJ..)\Oςσπουδαίοςπαράγονταςπου συντελείστην εξαφάνισητ/ς κηλίδαςείναι

η δράσηδιαφόρωνμικροοργανισμώντα οποία ονομάζονταιοξειδωτικάθακτη

ρίδια.

Γενικά όλοι οι αεριώδειςυγροίκαι στερεοίυδρογονάνθρακεςυφίστανταιτην

προσβολή των μικροοργανισμών. Μερικά ειδικά βακτηρίδια της θάλασσας

έχουντην ικανότητανα οξειδώνουντους υδρογονάνθρακεςτων προϊόντωντου

πετρελαίου.

Τέτοια θακτηρίδιαθρίσκονταιστις μαρίνες,στα λιμάνια και αθαθείςλίμνες κλπ.

σε διάφορεςπεριοχές.

Η δραστικότητατων διαφόρωντύπων θακτηριδίωνεξαρτάταιαπό τη θερμο

κρασίακαι τηνπεριεκτικότητασε αλάτιτου νερού,την επιφανειακήτάση,τοPh.
τ/ν περιεκτικότητα σε οξυγόνο και τις λοιπές συνθήκες του περιβάλλοντος στις

οποίες τα θακτηρίδια είναι θιοχημικά ενεργά.

·Εχει διαπιστωθεί ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες σε καλά οξυγονούμενο

νερό, τα βακτηρίδια μπορούν να οξειδώσουν πετρέλαιο σε τιμές πάνω από 2
γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, καλυμμένης με πετρέλαιο και

ανά ημέρα σε θερμοκρασία 20 έως 30 θαθμών Κελσίου.

Αυτές οι παρατηρήσεις δίνουν μερικές οδηγίες για τ/ν καλύτερη μέθοδο

αντιμετώπισης της κηλίδας στην επιφάνεια τ/ς θάλασσας. Προκειμένου να

οξειδωθούν οι υδρογονάνθρακες από τους μικροοργανισμούς που αναφέρο

νται παραπάνω, χρειάζονται οξυγόνο ελεύθερο ή διαλελυμένο. ·Εχει υπολογι

στεί ότι για την αποικοδόμηση ενός λίτρου αργού πετρελαίου, χρειάζεται όλο

το οξυγόνο το οποίο είναι διαλυμένο σε 400 κυβικά μέτρα θαλασσινού νερού με

την προϋπόθεση μη αναπλήρωσής του από τηνατμόσφαιρα και με τη διαδικασία

τ/ς φωτοσύνθεσης. Αυτό αποδεικνύει ότι σε περιοχές μικρού σχετικά θάθους

είναι αδύνατη η απομάκρυνση του πετρελαίου με την πιο πάνω διαδικασία. ΤΟ

αντίθετο συμθαίνει βέβαια στην ανοιχτή θάλασσα.

Οι τρόποι κοταπολέμησης της ρύπανσης μπορεί να γίνουν είτε με φράγματα

είτε με διασκορπιστικά.

Τα φράγματα είναι συσκευές, πλωτά φράγματα, που έχουν ειδικά κατασκευ

αστεί για τον έλεγχο της κίνησηςτου πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας.

Τα διασκορπιστικά είναι μείγματα στα οποία περιλαμθάνονται επιφανειακά

ενεργές ουσίες που μειώνουν την επιφανειακή τάση μεταξύ του νερού και του

πετρελαίου. Η δράση τους καθιστά δυνατή τ/ διάσπαση μιας πετρελαιοκηλίδας

σε πολύ μικρά σταγονίδια που στη συνέχεια διασκορπίζονται γρήγορα στην
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υδάτινη σπΊλη, λόγω. της φυσικής κίνησης του νερού.

Τα χρησιμοποιούμενα διασκορπιστικά είνα~ συνήθως δύο ειδών. Είναι τα

συμβατικά διασκορπιστικά, τα οποία είναι διαλυτες υδρογονανθρακικής βάσης

και περιέχουν μείγματα γαλακτοποιητών.

Τα συμπυκνωμένα διασκορπιστικά είναι μείγματα Ύαλακτοποιητών, διυγραντών

και οξυγονωμένων διαλυτών, περιέχουν περισσοτερα ενεργά συστατικά και

επιφέρουν γρηγορότερο και καλύτερο διασκορπισμό από τα συμβατικά.

Στην ανάγκη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άχυρα και πριονίδια.

Απαραίτητη είναι η εξέταση των φυσικών επιδράσεων που πρέπει να περιμέ

νουμε όταν χρησιμοποιούμε διασκορπιστικά.
Γίνεται αντιληπτό ότι στην πράξη η διαδικασία καθαρισμού ποτέ δεν θα είναι

100% αποτελεσματική, αλλά και ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η ελαχιστο

ποίηση της ζημιάς που προκαλείται στο περιβάλλον.

Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες οι πιθανές φυσικές επιδράσεις μετά από έγκαιρη

και σωστή χρησιμοποίηση είναι:

. το πετρέλαιο απομακρύνεται από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι

δύσκολο να σχηματιστούν πάλι κηλίδες.

Μειώνονται οι πιθανότητες προσβολής από πετρέλαιο των πουλιών που ανα

παύονται στην επιφάνεια της θάλασσας και η προσβολή της ακτής.

Ωστόσο η συγκέντρωση του πετρελαίου στην υδάτινη στήλη είναι κατ αρχάς

μεγαλύτερη από ό, τι αν δεν διασκορπιζόταν το πετρέλαιο και μπορεί να προ

καλέσει τη μόλυνση των ψαριών, οστρακοειδών και οστρακοδέρμων, για μια

χρονική περίοδο που εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες.

- Κατά κανόνα με τη χρήση των διασκορπιστικών σχηματίζεται ένα γαλάκτω

μα, που λέγεται σοκολάτ μους και είναι νερό σε γαλάκτωμα πετρελαίου.

- Τα σταγονίδια και το διαλυμένο πετρέλαιο που βρίσκονται στην υδάτινη

στήλη, θα κινηθούν μετη δράση των παλιρροϊκών και εμμενόντων ρευμάτων και

με τη μεικτική κυκλοφορία του νερού και θα υποστούν φυσικές, χημικές και

βιολογικές αλλαγές.

Τα παραπάνω αποτελούν σε γενικές γραμμές τη ρύπανση της θάλασσας από

πετρελαιοειδή, τους τρόπους και τα μέσα καταπολέμησης. Γίνεται φανερό ότι

το κόστος στο περιβάλλον είναι πολύ μεγάλο παρά τις οποιεσδήποτε προσπά

θειες καταβάλλουμε για να επανορθώσουμε την οικολογική καταστροφή που

έγινε.

Από τα παραπάνω προκύπτει η άμεση ανάγκη κατασκευής μαρίνας για τον

ελλιμενισμό μικρών σκαφών και την ελεγχόμενη διάθεση των σεντινάμενων των

διάφορων σκαφών.

Ευχαριστώ.
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Εισήγηση κ. Ηλ. Σιδηρόπουλο",

Αν. Καθηγητή Παvτείoυ Πανεπιστημίου

W ΔιαχείQwη φUσιχών πόΟα/ν _ ΠQο\iπόθεση ή ποόσχημα ποοστασίας;

Η περίπτωση παράκτιων υδάτων W.

Θα ήταν υπερΒολικό στο σύντομο χρονικό διάστημα και με την κούραση που

ορχίζει να διαμορφώνεται να εξαντληθεί το θέμα μου. 'Όμως πρώτιστο επιθυμώ

και σαν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, να ευχαριστήσω κατά τα καθιε

ρωμένο και να συγχαρώ το Νομάρχη, τη ΝΕΛΕ και όλους τους συνεργάτες που

έχουν δουλέψει για την επιτυχία και αυτού του συνεδρίου.

Αλλά έστω και σαν περιοδικός κάτοικος αuτoύ του νομού θα μου επιτρέψετε,

ότι έχω το δικαίωμα, να σας συγχαρώ.

Στη σύντομη αυτή εισήγηση που θα κάνω και το θέμα της οποίας έχετε στο

πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να συντομεύσουμε το χρόνο και για να παρα

κολουθήσουμε, θα σας παρακαλούσα να κάνετε μια μικρή αναδρομή και να

συνδεθεί λίγο αυτή η εισήγηση με τις εισηγήσεις των συναδέλφων, του κυρίου

Θεοφανίδη και του κυρίου Μέργου.

Ο κύριος Θεοφανίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης τεκμηριωμένων

έργων τοπικής σημασίας, τα οποία δεν θα δημιουργούν προβλήματα στο πε

ριβάλλον, κατέληξε με την ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα για κάθε έργο, να

υπάρχουν μελέτες αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές με βάση τα δεδομένα στα

οποία η διεθνής φιλολογία ή η βιβλιογραφία αναφέρεται. Και ο κύριος Μέργος

προσπάθησε να απαντήσει στο πρόβλημα κατά πόσο είναι συμβατή η προστα

σία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη.

Εγώ θα προσπαθήσω σε μια άλλη παράμετρο του ίδιου προβλήματος να

αναφερθώ. Και αυτή η παράμετρος αναφέρεται στο πόσο συμβατή είναι η

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα των

παράκτιων υδάτων, και εάν αυτή η διαχείριση αποτελεί πρόσχημα ή προϋπό

θεση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

Να πούμε, να ξεκινήσουμε απ' το γεγονός ότι χαρακτηριστικό της οικονομικής

δραστηριότητας και απαραίτητο στοιχείο είναι η απόσπαοη πόρων από το πε

ριβάλλον. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε οικονομικά χωρίς αυτή την από

σπαση πόρων από το περιβάλλον, το μεταοχηματισμό τους κατά τη διάρκεια της

παραγωγής, την κατανάλωσή τους και τελικά την εναπόθεση ολόκληρου του

στοιχείου του υπολοίπου, τις περισσότερες φορές, πίσω πάλι στο περιβάλλον.

Αυτές τις τέσσερις πολύ βασικές φάσεις του κύκλου που ξεκινάει από το πε

ριβάλλον και ξανακαταλήγει στο περιβάλλον και ουσιαστικά τα οικονομικά του

περιβάλλοντος, εκεί ακριβώς εστιάζουν την προσοχή μας, στους τύπους, στις
μορφές, στις ποσότητες των υλικών που επιστρέφονται οτο περιβάλλον, στους

περιορισμούς που υπάρχουν, στους νόμους, στους Οργανισμούς και οτις

αγορές που ρυθμίζουν αυτή την επιστροφή στο περιβάλλον.
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Οι φυσικοίπόροιουσιαστικάδεν αποτελούνπαράτα στοιχείαπου υπάρχουν
με οποιαδήποτεμορφή μέσα ή πάνω στη γη, είναι η επιφάνεια και που η από

σπασητουςαπότο φυσικόπεριβάλλονείναι οικονομικάδυνατή,τώρα, σήμερα

ή στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις ανθρώπινες

Βιολογικές, αλλά και πολιτιστικέςανάγκεςτων κατοίκων.

Καιακριβώςο" αυτούςτουςπόρουςπεριλαμβάνονταιμετηνευρείαέwοιαη γή,

το έδαφος, η ατμόσφαιρα,ο αέρας, το γλυκό και αλμυρόνερό, η ηλιακή ενέρ

γεια, τα αποθέματατης συμΒατικής και της πυρηνικής ενέργειας, τα ορυκτά,

η χλωρίδα και η πανίδα,

Μια κλασική διάκριση των πόρων με το κριτήριο της δυνατότητάςτους, του

βαθμού που είναι διαθέσιμαή όχι, φαίνονταιστο διάγραμμαauτό.

Διαιρούνταισε τρείς μεγάλες κατηγορίες:

Τους ρέοντεςφυσικούςπόρους ή ροής, στους οποίους ακριΒώς υπάγονται

και το νερό, κυρίως το νερό, και το έδαφος, που είναι τα δύο Βασικά στοιχεία

φυσικών πόρων, τα δύο Βασικότεραστοιχεία που συνθέτουνένα παράκτιο οι

κοσύστημα.Είναι οι πόροι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούννα ανανεωθούνκαι οι

πόροι οι οποίοι ανανεώνονταιμε φυσικότρόπο.

Ιδιαίτερα στεκόμαστεστη διάκριση, μια διάκριση με κάποιο άλλο κριτήριο, σε

πόρουςπεριΒαλλοντικούςκαι πόρουςενεργειακούς.Η διάκρισηαυτή ακριβώς

που στηνπερίπτωσήμας, ΒέΒαια, ότι έχει σχέση με τα παράκτιανερά και με το

παράκτιο οικοσύστημα, μπαίνει στην πρώτη κατηγορία που είναι η ιδιαίτερα

σημαντική.

Τώρα η χρησιμοποίησητων πόρων από το κοινωνικό σύνολο, από τον πλη

θυσμό,σε σχέση με το επίπεδοτηςτεχνολογίαςκαι φαίνεταιστο διάγραμμαότι

σε κάθε στιγμή μια ανθρώπινηομάδα που είναι εγκατεστημένησε κάποιο συ

γκεκριμένοσημείοτουχώρου,επηρεαζόμενηθετικάή αρνητικάαπόεπιδράσεις

του φυσικού περιΒάλλοντος,των καινοτομιών, πολιτιστικές, πολιτικές, κοινω

νικές και ηθικές άλλες επιδράσεις, χρησιμοποιείτους φυσικούς πόρους που

είναι διαθέσιμοι,σύμφωναμε τις τεχνολογικέςδυνατότητες,έτσι ώστε να Βελ

τιωθείτο επίπεδοζωής, κινούμενησταδιακάαπότο επίπεδοτης επιΒίωσηςστο

επίπεδοτης ευημερίας.

Και αν όλη αυτή η διαδικασίαήταν αηοκλειστικάμια διαδικασίατεχνολογική,

τότε αναμφισΒήτηταδεν θα υπήρχεπρόΒλημα,αλλά δεν είναι μόνο πρόΒλημα

τεχνολογικό. Τουλάχιστονστην οικονομίαπαραδοσιακάη σχέση που υπήρχε

ανάμεσαστους φυσικούς,στην εκμετάλλευση,στη χρήση των φυσικώνπόρων

και στηναπόσπασήτουςαπότο φυσικόπεριΒάλλονκαιη σχέσηαυτήτωνπόρων

με τους οικονομικούςφορείς, είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις, είτε κράτος,

λειτουργεί μέσα από ιην έwοια των εξωτερικώνεπιδράσεων, των επιρροών

δηλαδή, των οικονομικών,που λειτουργούνθετικά ή αρνητικά. Θετικά λειτου

ργούνσε όλες τις περιπτώσειςπροηγουμένωςπουείπαμεγια να δημιουργηθεί

ένα υψηλότεροεπίπεδο διαβίωσης. Η κατεξοxriνχαρακτηριστικήπερίπτωση

της επιβάρυνσηςείναί ακριβώς η ρύπανση, η καταστροφήτου φυσικού περι

Βάλλοντος.
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Αιιτό το περιβάλλον τοο οποίου η ποιότητα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή

για πολλούς λόγους, καθώς οι ρύποιεξαρτώνται απότο οικονομικό πλαίσιο, από

το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί, από την πυκνό

τητα του πληθυσμού, από την αφομοιωτική ικανότητα του περιβάλλοντος, από

τις πρστψήσεις των κατοίκων για περιBaλλoνηκή ποιότητα.

Και το αποτέλεσμα είναι άn για να μπορέσουμε να πετύχουμε την όποια ανά

πτυξη με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μεγιστοποιούμε ης θετικές εξωτερικές

οικονομίες και να ελαχιστοποιούμε ης αρνηTlκές εξωτερικές οικονομίες, εί

μαστε υποχρεωμένοι να λεrτoυρyήσouμε μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης

ή να εφαρμόσουμε μια πολmκή χρήσεως των φυσικών πόρων.

Αυτή η πολιτική χρήσεως των φυσικών πόρων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η

συγκεκριμένη έκφραση κάποιων αναγκών μια ορισμένη στιγμή και αιιτό ση

μαίνει ότι από παλιά, από τα πανάρχαια χρόνια ως σήμερα, υπάρχει μία άμεση

σχέση μεταξύ των πόρων, οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι εκμεταλλεύονται, και

της κοινότητας των ανθρώπων που τους εκμεταλλεύεται αιιτούς τους πόρους.

Και αυτή τη σχέση την ορίζουν δύο αξιώματα.

Το πρώτο είναι ότι η κοινότητα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τις υποθέσεις

που επηρεάζουν τους πόρουςτης και το δεύτερο ότι η κοινότητα είναι υπεύθυνη

για τη διοίκηση των πόρων της.

Χαρακτηριρτικό είναι ότι όσο ερχόμαστε πιο κοντά στα σύγχρονα χρόνια,

μέχρι που φτάνουμε στην εποχή μας, έχουμε μια μετάβαση, μια αλλαγή αυτής

της κοινότητας, του θεσμικού, αν θέλετε, πλαισίου που οριοθετεί αυτή την

κοινότητα. Ξεκινούμε από μια κοινότητα, από ένα χωριό, από μια σύναξη ανθρώ

πων ή από μια σύναξη επαγγελματιών, προχωρήσαμε στο ρόλο που παίζει το

κράτος και σήμερα θεωρείται ότι περισσότερο από τους μεμονωμένους

ανθρώπους και από το κράτος, εκείνοι οι οποίοι έχουν την υποχρέωση για τη

διοίκηση πλέον των πόρων, είναι οι άνθρωποι που μένουν στην περιφέρεια.

Και με τον τρόπο αιιτό βέθαια εξασφαλίζεται, υποστηρίζεται η φυσική ισορ

ροπία από τη μια και η εκμετάλλευση των πόρων από την άλλη. Αυτή η ισχυρή

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάπτυξη στο συγκεκριμένο σημείο του

χώρου, στα προβλήματα που υπάρχουν και στη διοίκηση των πόρων, που δεν

είναι τίποτα άλλο αυτή η διοίκηση των πόρων, παρά μια διαδικασία λήψης

αποφάσεων με τις οποίες οι πόροι χωρικά και χρονικά κατανέμονται σύμφωνα

με Τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες του ανθρώπου στο nλαίσιο των

τεχνολογικών του δεδομένων και επινοήσεων, των πολιτικών και κοινωνικών του

θεσμών και των νομικών του κανόνων. Αυτή ακριβώς η σχέση εμφανίζεται στο

διάγραμμα αυτό που θα δούμε αμέσως.

Βλέπετε ότι στη μέση ακριβώς Βρίσκεται το περιφερειακό πρόΒλημα ή η

ανάγκη για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής ή η μείωση των ανισο
τήτων, αν υπάρχουν με άλλες περιφέρειες, και της διοίκησης των επιχειρήσεων

και στην .άκρη του υΠOTlθεμένου αυτού τριγώνου βρίσκονται οι τρείς μεγάλες
κατηγοριες των προβλημάτων που uπάΡXα.ιν.

Η μία που συνδέεται μετο πληθυσμιακό δυναμικό, άνθρωποι είμαστε σφάλματα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



- 83 •

κάνουμε κα.ι έχουμε κάποια προΒλήματα, η δεύτερη είναι τα προΒλήματα που

δημιουργουνται από τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς και η τρίτη KaτηyOpta

των προΒλημάτων είναι, στην εποχή μας ιδιαίτερα, οι επιπτώσεις από την αοτι

κοΒιομηχανική συγκέντρωση.

Και αμέσως περνάμε στο γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μία

εκμετάλλευση ορθολογική και θα λέγαμε μια συντηρητική εκμετάλλευση των

πόρων, ακριΒώς για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που άλλοι ομιλητές έχουν ήδη

τονίσει, ότι η φύση δεν ανήκει σε εμάς, αλλά ανήκει σε όλους τους ανθρώπους,

σε όλες τις γενιές και το γεγονός αυτό δεν επισημαίνεται από τους ομιλητές σε

αυτή την αίθουσα, αυτή τη στιγμή, αλλά από το γεγονός ότι μια σειρά διεθνών

Οργανισμών, ήδη αναφέρθηκαν ομιλητές στην ΕΟΚ και σε άλλους Οργανι

σμούς, αναφέρονται στην σπουδαιότητα για την ανάγκη συντονισμού της εκ

μετάλλευσης όλων αυτών των πόρων.

Επομένως περνάμε αμέσως στο θέμα της διαχείρισης ειδικά των παράκτιων

πόρων και μετα ειδικά προΒλήματα, τα ειδικά θέματα αυτής της διαχείρισης των

πόρων τα οποία μπορούμε να τα δούμε εδώ.

Ας δούμε, λοιπόν, πρώτα από όλα τα θέματα που σχετiζoνται με το ποιά είναι

η σημασία των παράκτιων νερών.

Μπορούμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη οημασία Βρίσκεται στο γεγονός ότι

αναmύσσονται διαρκώς καιπερισσότερο πρώτα απ· όλα οι δραστηριότητες στη

θάλασσα. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την αλιεία, θέματα μεταφοράς, θέματα,

κυρίως, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση των λεγόμενων

λιμένων Βαθέων υδάτων, που ΒέΒαια ο Μαλιακός δεν έχει αυτό το πρόΒλημα,

θέματα εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, ιδιαίτερα ενεργειακών πόρων που

Βρίσκονται στη θάλασσα, ευτυχώς στο Βαθμό αυτό που μια τόσο οτενή θά

λασσα δεν έχουμε Βρεί πετρέλαιο ή κάτι παρόμοιο.

Η θάλασσα συνδέεται με την εθνική άμυνα, η θάλασσα συνδέεται με την

αναψυχή, με τον αθλητισμό, η θάλασσα λειτουργεί και ως σκουπιδότοπος, ως

αποδέκτης των λυμάτων όλων των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Αυτό το

λέω με την έwοια ότι αποτελεί μια από τις χρήσεις, μπορεί να είναι κακό, αλλά

είναι μια από τις χρήσεις. Δεν μπορούμε να το παραΒλέψουμε αυτό το πράγμα

και επομένως πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.

·Αλ/ο θέμα το οποίο συνδέεται με τη σημασία των παράκτιων υδάτων, είναι

η σχέση των χρήσεων που υπάρχουν ανάμεσα στη θάλασσα και στην ξηρά και

το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είδα αυτό με πολλή χαρά να ανα

mύσσεται ήδη μέσα στην αίθουσα. θα μπορούσαμε να τελειώσουμε και να

πούμε ότι τα παράκτια νερά είναι ένας μοναδικός υψηλής σημασίας περιφε

ρειακός χώρος ο οποίος είναι αναντικατάστατος και πολύ υψηλής αξίας.

Πέρα από τα προΒλήματα, προχωρώντας αυτό καθαυτό στο θέμα της δια

χείρισης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινούν αυτά τα προΒλήματα από το

γεγονός ότι θα πρέπει να απαντηθούν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα:

Ποιά ή ποιές πρέπει να είναι οι χρήσεις των υδάτων και των παράκτιων χερ

σαίων ζωνών; Ποιοί θα είναιοι ιδιοκτήτες; Θα είναι ιδιώτες, θα είναι επιχειρήσεις,
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θα είναι το κράτος, θα είναι οι Δήμοι ΚΟΙ οι Κοινότητεςκαι ποιός θα διοικείτην

κατανομή των παράκτιων πόρων μεταξύ των διαφόρων χρήσεων; Ποιός θα

κανονίσει,ποιός θα κάνει το διακανονισμότων πόρων αυτών;

Αυτό είναι οποτέλεσματου γεγονότοςότι υπάρχουνσυγκρούσειςχρήσεων,

'Αλλεςχρήσειςείναιχρήσειςπαραπληρωματικές,θα μπορούσαμενατις πούμε.

Μπορούμενα φτιάξουμε μία μαρίνα που θα εξυπηρετείταυτόχρονατους ψα

ράδες και ίσως κάποιες στιγμές και τον τουρισμό. Αλλες είναι εντελώς αντα

γωνιστικές και είναι το ίδιο παράδειγμα, ίσως δεν πρέπει να μπούν μαζί οι

επαγγελματίεςμε αυτούς που έρχονταιγια ένα μεγαλύτεροή μικρότεροδιά

στημα για αναψυχή. Και σε άλλες nεριmώσειςοι χρήσεις είναι εντελώς αντα·

γωνιστικές.

Αυτά είναι τα προΒλήματα tης διαχείρισης. Και να περάσουμε αμέσως στη

σπουδαιότητατων αποφάσεωντης διαχείρισης,η οποία σχετίζεταιμε ορισμένα

θέματα, όπωςείναι η επίδρασητων παράκτιωνυδάτωνστοπαγκόσμιο,το εθνι

κό, το περιφερειακόκαι τοπικό κλίμα. Υπάρχουνστενές θάλασσες,όπως είναι

αυτή εδώ η θάλασσα, η οποία μπορεί να μην έχει τόσοτοπική ή περιφερειακή

σημασία, όπως έχει ο Μαλιακός, αλλά μπορεί να έχουν παγκόσμιασημασία.

Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκέντρωσηουσιαστικάολόκληρης

της ανθρωπότηταςστον Περσικό Κόλπο, αυτό δεν γίνεται στο σύνολο του

Περσικού Κόλπου, γίνεται σε ορισμένα μικρά κομμάτιατου Περσικού Κόλπου,

ακριΒώς γιατί αυτά τα μικρά κομμάτια, τα κλειστά κομμάτια του Περσικού

Κόλπου,το ολιγότεροέχουν τοπική σημασία και το περισσότεροέχουνπαγκό

σμια σημασία.

Αν το Βαρέλιτο πετρέλαιοέχει 20 δολ/άρια ή αν θα φτάσει, όπως λένε, 80
δολ/άρια, αυτό αποφασίζεται και παίζεται εκεί μέσα και όχι κάπου αλλού.

Σπουδαιότητα επίσης υπάρχει απότο γεγονός των αναγκών της ναυσιπλοίας.

ΠρόΒλημα υπάρχει από το γεγονός ότι τα παράκτια νερά λειτουργούν σαν μια

πολύ σημαντική πηγή τροφής. Ο συνάδελφος, που πρώτος άνοιξε εδώ τις

εργασίες μετά την εισαγωγική ομιλία, στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα.

Σημασία έχουν επίσης σαν πηγή ενέργειας και ακόμη σε πολλές άλλες χρή

σεις που ήδη αναφερθήκαμε.

Και αμέσως προχωρούμε από εκεί στο ό,τι στη διαδικασία διαχείρισης των

φυσικών πόρων, του συγκεκριμένου φυσικού πόρου, με τα γενικά και ειδικά

προΒλήματα και την σπουδαιότητα, προχωρούμε στο πλαίσιο αυτής της δια

χείρισης.

Η διαχείριση δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι, όπως, το τονίσαμε και προη

γουμένως, μια ανάγκη να πάρει τη μορφή μιας συγκεκρψένης διαδικασίας

παρέμΒασης η οποία παρέμΒαση σαν παρέμΒαση δεν μπορεί παρά να περι

λαμΒάνει στόχους, μέσα και φορείς.

Οι στόχοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε είναι γενικοί στόχοι που αναφέρονται

στην παγκόσμια κοινότητα. Θεωρούνται ότι αναφέρονται στο γεγονός, ότι θα

πρέπει, είναι ο πρώτος στόχος, τα οφέλη από τη χρήση των παράκτιων υδάτων

να ξαναγυρίζουν στο κράτος, στην περιφέρεια, στον τόπο, να μην έχουμε δη-
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λαδή, ίσως αυτό έχει σε κάποιο βαθμό κάποια σχέση με αυτό το οποίο τόνισε

ο καθηγητής ο κύριος Θεοφανίδης, για τ/ σχ~ση Kόσroυς • οφέλους. Δεν μπο
ρούμε να ξοδεύουμε, δεν μπορούμε να λέμε εργα, αποπληρωμές, καθαρό πε·

ριΒάλλον και τι μας δίνει αυτό το περιΒάλλον σε τελευταία ανάλυση. Δίνει συ

νέχεια σroυς κατοίκους αυτής της περιοχής.

Το θέμα είναι τί μας δίνει και πρέπει αυτότο οποί? μας δίνει, η ωφέλεια, να είναι

παραπάνω απότο κόστος και πρέπεινα ξαναγυριζει σroυς κατοίκους αυτήςτης

περιοχής.

Ένας δεύτερος σrόxoς είναι να εξισορροπούνται τα δικαιώματα και οι ωφέ

λειες της παρούσας γενεάς με τις μελλοντικές γενιές. Και ένας τρίτος στόχος

είναι να κατανέμονται καθαρά, κατά τρόπο ξεκάθαρο, τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα. Να μην υπάρχει

σύγκρουοη αρμοδιοτήτων και σύγκρουση φορέων.

ΤΙ πρέπει να περιλαμΒάνει σε γενικές γραμμές ένα σύστημα διαχείρισης;

Πρώτα απ' όλα να στηρίζει και να εκμεταλλεύεται τα συμπεράσματα έρευνας

πόρων.Έρευνας πόρων και έρευνας επιπτώσεωντων πόρων αυτών και έρευνας

επιπτώσεων των διαφορετικών χρήσεων καθεμιάς κατηγορίας πόρων.

Δεύτερον να περιλαμΒάνει τις προτεραιότητες που μπαίνουν μεταξύ των

στόχων. Θα πρέπει, δηλαδή, σε κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε, εάν θέλουμε

να δώσουμε έμφαση στην αλιεία ή σroν τουρισμό ή σε οτιδήποτε άλλο.

Τρίτον, να δώσουμε προτεραιότητα σε χρήσεις τόσο σε όρους σχετικής οι

κονομικής, όσο και διαχρονικής σπουδαιότητας.

Να επιλέξουμε να περιλαμΒάνει αυτό το σύστημα της διαχείρισης τις μεθό

δους και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να λάΒουμε τις

αποφάσεις μας. Και τέλος, με ειλικρίνεια αλλά και με σεΒασμό στην ταυτότητα

όλων των προΒλημάτων, να σκύψουμε πάνω σrις δυνατότητες εναλλακτικών

λύσεων και να ενσωματώσουμε ό,ΤΙ καινούριο προκύπτει απότην εφαρμοσμένη

έρευνα.

Με αυτή την έwοια όλες αυτές οι μελέτες που ακούστηκαν ότι γίνονται, ότι

προτείνονται κλπ., θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενες. Οσον αναφορά τα ερ

γαλεία για τη διαχείριση των παράκτιων υδάτων, αυτό αφορά άδειες οι οποίες

θα πρέπει να δίνονται, όπως ακριΒώς δίνεται άδεια για να εγκατασταθεί σro

χώρο κάποια Βιομηχανία ή όπως δίνεται άδεια για να νηολογηθεί ένα πλοίο, έτσι

ακριΒώς θα πρέπει οποιαδήποτε δραστηριότητα συνδέεται μεταπαράκτια νερά

να έχει άδεια της αρμόδιας αρχής.

'Ενα άλλο σύΎXfJOνO εργαλείο διαχειρίσεωςτων παράκτιων υδάτων είναι αυτό

το οποίο ονομάζουμε λίζιγκ. Είναι η ενοικίαση κάποιων μέσων τα οποία ανα

πτύσσονται από ένα φορέα, σε άλλους φορείςτης οικονομίας και κάποια στιγμή

ενδεχόμενα να μεταΒιβαστούν, ενδεχόμενα όχι, αλλά να υπάρχει η έwοια αυτή

που σημαίνει ότι αυτός ο χώρος δεν είναι ιδιοκτησία και τσιφλίκι κανενός.

Ένα τρίτο στοιχείο, μια τρίτη κατηγορία μέσων, είναι να υπάρχει ο έλεγχος

προσιτότητας σrις ακτές. Απο πολύ πολιά, πρίν αυτά τα θέματα μας θίξουν

οικολογικά ή οικονομικά, το διοικητικό δίκαιο αναφερόταν στην ανάγκη για να
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υπάρχειελεύθερηπρόσβασηστιςακτές.Σήμερααυτή τηνο,ε:ύθερηπρόσβαση

στις ακτές πρέπει να την κάνουμεπραγματικότητα,όχι για να μπορούμεμόνο

να πηγαίνουμενα κάνουμε το καλοκαίρι μπάνιο, αλλά να μπορέσουμενα λει

τουργήσουμεκαι σαν οικονομικάόντα.

Τα θέματατης φορολογίαςείναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να χρησιμο

ποιήσουμε φορολογικάμέσα σαν εργαλεία από μιας πολιτικήςπαρεμβάσεως

τα διάφορα στάνταρντς, η ποιότητα του νερού, οι προσβάσεις, όλα αυτά τα

οποία κυρίως οι θετικές επιστήμες έχουν αναπτύξειτα τελευταία χρόνια. Και

τελευταίανα καθορίσουμεπολύ συστηματικάτις χρήσειςζωνών στηνξηρά και

στη θάλασσα, κυρίως όμως αυτή τη στιγμή στην ξηρά.

Και τελειώνω με μια αναφοράστο θέμα του φορέα. Ακούστηκανεδώ, κατά

τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου μέχρι στιγμής, διάφορες θέσεις, επιστημο

νικές απόψεις, διαπιστώσειςΚ.Ο.Κ.

Το κοινόσυμπέρασματο οποίοθα μπορούσαμεναΒγάλουμεμέχριστιγμήςείναι

ότι υπάρχειη διάθεσηγια ισχυρήπαρέμΒασηόσοναναφοράτη διαχείρισητων

πόρων, έτσι ώστε απότη μια πλευράνα μη σταματήσουμετην ανάπτυξηκαι να

εκμεταλλευτούμετους φυσικούςπόρους και από την άλλη να μη Βιάσουμετο

περιβάλλον.

Και στις δύο περιπτώσειςγια να μπορέσουμενα πετύχουμεαυτότο πράγμα

και σύμφωνα με τη θέληση του τοπικού πληθυσμού και σύμφωνα με την επι

στημονικήγνώση θα πρέπει να δώσουμε μια έμφαση στα θέματα οργάνωσης.

Για να μπορέσουνόλα αυτά, τα οποία είπαμε προηγουμένωςκαι ίσως και άλλα

τα οποία θα ακουστούν,αναμφισβήτητανα γίνουν πραγματικότητα,θα πρέπει

να λύσουμε το θέμα του φορέα.

Ίσως θα πρέπει να μελετήσουμεκαι αυτή, αν θέλετε, είναι η δική μου συνει

σφοράαυτή τη στιγμή, η δική μου πρόταση,θα πρέπεινα μελετήσουμετο θέμα

της οργάνωσης, της ίδρυσης ενός φορέα που θα μπορεί να αναφέρεταιστα

θέματα της διαχείρισηςτης παράκτιας ζώνης και των παράκτιωνυδάτωντου

Μαλιακού κόλπου. Δεν είναι καινούριο αυτό το πράγμα. Σε όλα τα μέρη που

είχαν προΒλήματα,που είχαν αρχίσει να δημιουργούνταιπροΒλήματα,υπάρ

χουναυτέςοι προοπτικές.Δεν υπάρχειπαραθαλάσσιαΠολιτείαστις Ηνωμένες

Πολιτείες,πολύπερισσότεροίσωςαπόό, τι στη ΔυτικήΕυρώπηπου να μηνέχει

ένα τέτοιο οργανισμό μεικτό που να υπάρχουν μέσα οι φορείς με το μεγάλο

ενδιαφέρον,που να μην υπάρχειμέσατο κράτος,να μην υπάρχουνεκπρόσωποι

του πληθυσμού,δηλαδήτης ΤonικήςΑυτοδιοίκησης,οι οποίοι να μην παίρνουν

επάνω τους το βάρος για να μπορούννα ενημερώνονται,να ενημερώνουν,να

ελέγχονται,να προτείνουν,για να μπορέσειτελικά να επιζήσει.

Με αυτή τηνέwοιαθα μπορούσαμεναπούμεότι η διαχείρισητωνπαράκτιων

υδάτων είναι απαραίτητοσυστατικόστοιχείοκαι είναι απαραίτητογια την προ

στασία του περιβάλλοντος,αλλά και για την ανάπτυξηαυτού του τόπου.

Σας ευχαριστώπάρα πολύ.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1\ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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Β' ΜΕρΟΣ

Εισήγηση κ. Βασ. Τσούμα

γδρογεωλόγου, Εκπροσώπου ΙΓΜΕ

-Η διάταξη των νφαλμύρων ζωνών στην πεοιμετρική ζώνη του Μαλιακού 
αίτια μολύνσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

με αποδέκτη τον Μαλιακό κόλπο·.

Κύριε Νομάρχα,

Κυρίες και Κύριοι, ως εκπρόσωποςτου ΙΓΜΕ θατοποθετηθώ υδρογεωλογικά,

δηλαδή Η αναλύσω την κατάσταση των υδροφόρων ζωνών στο Δέλτα του

Σπερχειού, πώς ήταν πριν από είκοσι χρόνια και πώς είναι σήμερα.

Η παρατηρούμενη σε έξαρση τελευταία υποΒάθμιση, ρύπανση ή μόλυνση,

από τα διάφορα γνωστά αίτια σε περιοχές ανάπτυξης υδροφόρων οριζόντων

ποικίλης χρήσεως αποτέλεσε το ερέθισμα μίας ειδικής έρευνας, που έγινε στο

ανατολικό και δελταϊκό τμήμα της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού.

Γνωρίζοντας τις δυσάρεστες επιπτώσεις παρόμοιων καταστάσεων, όπως

αυτών του Αργολικού και του Θριάσειου Πεδίου, κάναμε, εκτός από τις διάφο

ρες παρατηρήσεις υπαίθρου, συγκρίσεις όσον αφορά τις τιμές των χημικών

στοιχείων από σημεία νερού το 1971 και από τα ίδια υδροσημεία το 1982 και

αργότερα το 1990, δηλαδή τώρα πρόσφατα, στα σημεία -Μάρτυρες".

Έτσι η περιοχή μελέτης η οποία έχει έκταση 94 τετραγωνικά Χιλιόμετρα,

οριοθετήθηκεσε τέσσερις ζώνες από τις οποίες οι τρεις περικλείουνπεριοχές

με υποΒαθμισμέναποιοτικά νερά.

Τα αίτια αυτής της κατάστασης τοποθετούνται στη διείδυση κατ' αρχάς και

ανάμειξη του θαλασσινού με το γλυκό νερό στην πλευρική διάχυση, στις προ"

σχώσεις θερμομεταλλικώννερών και στο ατμοσφαιρικό νερό που προέρχεται

απότην εξάτμισητου νερού και επικάθεταιστα εδάφη, δημιουργώνταςέτσι μία

μόνιμη αλατότητα.

Ευτυχή διαπίστωση της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι οι ζώνες των ποι

οτικά υποΒαθμισμένων περιοχών δεν παρουσιάζουν τάσεις παραπέρα προέ

κτασης προς την εσωτερική καλλιεργούμενη έκταση, 360 τετραγωνικά χιλιό

μετρα της κοιλάδας του Σπερχειού.

Κατά την πορεία της έρευναςτου ΙΓΜΕ στη λεκάνη απορροήςτου Σπερχειού

ποταμού, που άρχισε το 1970 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στα πλαίσια ενός

προγράμματος, σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις και μετρήσεις, δόθηκε ιδιαί

τερη σημασία στην ποιότητα των νερών, των ποικίλων υδροφόρων οριζόντων

και ειδικά αυτών που διαμορφώνονται στο ανατολικό και δελτα"ίκό τμήμα της

κοιλάδας που συγκοινωνεί με τη θάλασσα του Μαλιακού κόλπου.

Από τη σύνθεση πολλών και διαφόρων γεωεπιστημονικών στοιχείων και Βα

σικά από τα αποτελέσματα των πολυετών και συχνών δειγματοληψιών που

έγιναν σε σημεία νερού, φρέατα, φρέατα γεωτρήσεων, γεωτρήσεις, διαπιστώ-
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θηκε ότι υφίστανται υποβαθμισμένες ποιοτικά περιοχές από αίτια τα οποία

τοποθετούνται:

Πρώτο στην πλευρική διάχυση προςτις προσχώσεις νερών απότις ρηξιγενείς

πηγές (Θερμοπύλες ΚΟΙ ΨωΡονέρlο).

Δεύτερο στην εξάτμιση του θαλασσινού νερού, το οποίο επικάθεται στα

επιφανειακά στρώματα.

Τρίτο στην περιοδική τροφοδοσία των υδροφόρων οριζόντων από τα μολυ

σμένα νερά του Σπερχειού πσταμού και

Τέταρτο στη διείσδυσητου θαλασσινού νερού μέχρι βάθους, που κατά θέσεις

φτάνει τα 100 μέτρα κότω από το τοπογραφικό επίπεδο.

Οι υποΒαθμισμένες περιοχές οριοθετήθηκαν με Βάση τις τιμές των χημικών

στοιχείων και κυρίως των χλωροϊόντων και τις σχέσεις αρδευσιμότητας ΣΑΡ για

τη σύγκριση της κατάστασης αυτών κατά το έτος 1971,1972 και το 1990, δηλαδή
μία εικοσαετία.

Προέκυψε έτσι, ότι δεν έχουμε δυσμενείς προς το εσωτερικό της κοιλάδας

μετατοπίσεις στις ζώνες που χαρακτηρίζουμε γενικά υφάλμυρες και κάτι τέτοιο

δεν αναμένεται για πολλά χρόνια, αφού με τις διαδοχικές τομές των γεωηλε

κτρικών διασκοπήσεων, αποδείχθηκε ότι η δυτική περιοχή με σημείον αναφοράς

τον οικισμό Ανθήλη δομείται από αργιλλώδεις στεγανούς σχηματισμούς.

Για την οριοθέτηση τώρα των υποΒαθμισμένων περιοχών του ανατολικού και

δελταίκού τμήματος της κοιλάδας του Σπερχειού χρησιμοποιήθηκαν τα παρα

κάτω στοιχεία:

1. - Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που έγιναντον ΟκτώΒριο του

1971, το 1972 σε (30) διαφορετικά σημεία νερού και το 1990 σε σημεία αναφο

ράς, τα οποία βέΒαια συνεχίζονται και γίνονται σε μηνιαία Βάση.

Οι δειγματοληψίες αυτές αφορούσαν νερά του φρεάτιου υδροφόρου ορί

ζοντα και των αλλεπάλληλων υποαρτεσιανών και αρτεσιανών υδροφόρων

οριζόντων από Βάθη 5 μέτρων έως 282 μέτρα κότω από την επιφάνεια της

θάλασσας.

2. - Τα αποτελέσματα των συχνών δειγματοληψιών ως προς τα χλώρια και

τις άλλες φυσικοχημικές σταθερές υπαίθρου.

3. - Τις παρατηρήσεις που έγιναν στις στρωματογραφικές στήλες των γεω

τρήσεων, τα στοιχεία των δοκιμαστικών αντλήσεων που έγιναν σε αυτές και τα

στοιχεία των παραμέτρων που πάρθηκαν από τις αναλύσεις εδαφολογικών

δειγμάτων διαφόρου Βάθους.

4. - Από τα αποτελέσματα των γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων και

5. - Τις παρατηρήσεις υπαίθρου υδρογεωχημικού ενδιαφέροντος.

Διαπιστώσεις υποβάθμισης.

Με Βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία και παρατηρήσεις για την εκτεταμένη

περιοχή. 94 τετραγωνικά χιλιόμετρα. διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα που συντέ

λεσαν στην υποβάθμιση αυτής.

1. - Η αυξημένη παρουσίατωνχλωρίων στους υδροφόρους ορίζοντες μέχρις

ενός ορισμένου βάθους που κατάτόπους διαφέρει και φτάνει μέχρι τα 90 μέτρα
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κάτωαπότηνεπιφάνειατης θάλασσας.ΤΟ γεγονόςαυτόδιαπιστώθηκεαπόδύο

ερευνητικέςγεωτρήσειςτου ΙΓΜΕπου διάτρησανδελταϊκούςσχηματισμούςσε
βάθη 55 κα, 82 μέτρα.

Συγκεκριμένα οι χημικές αναλύσεις που έγιναν σε νερά των υδροφόρων

οριζόντων των γεωτρήσεων έδειξαν απαγορευτική και για αρδεύσεις περιε

κτικότ/Τα χλωρίωνστο νερό, μεγαλύτερααπό 800 ΡΡΜ ανά λίτρο.

Τα αίτια αυτής της κοτάστασης οφείλονται αποκλειστικά στη διείσδυση του

θαλασσινού νερού του Μαλιακού κόλπου.

Με μία άλλη γεώτρηση που έγινε στην ίδια περιοχή και τερματίστηκεστα 306
μέτρα, αποκαλύφθηκε ένας αρτεσιανός υδροφόρος ορίζοντας στα 282 μέτρα.

Εδώ μετά την απομόνωση των υδροφόρων στρωμάτων στο επάνω μέρος που

επέρχεται, τα 82 μέτρα και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής άντλησης δια

πιστώθηκε ότι στο βαθύ υδροφόρο πάχους 14 μέτρων διακινείται νερό με πε

ριεκτικότητα σε χλώρια 21 ΡΡΜ ανά λίτρο το 1971 και 30 ΡΡΜ ανά λίτροτο 1982.
Με τα τελευταία στοιχεία αποδείχθηκε ότι στη στενή αυτή περιοχή, στο

αντλιοστάσιο της Ανθήλης αναφερόμαστε, αναπτύσσονται βαθείς και μάλλον

τοπικοί υδροφόροι ορίζοντες με ικανοποιητικό ή πρώτης τάξεως νερό που

έδειξαν και τα αποτελέσματα των τιμών των άλλων χημικών στοιχείων.

2. - Η πλευρική διάχυση προς τις προσχώσεις, νοτιανατολικό άκρο της

περιοχής, των νερών που προέρχονται από τις ρηξιγενείς θερμOμετaλλΙKές

πηγές Θερμοπύλες και Ψωρονέρια. Δύο ερευνητικές γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ που

έγιναν στην περιοχή έδωσαν νερό αυτομάτου ροής με θερμοκρασία και ποιό

τητα παρεμφερή με το νερό των θερμομεταλλικών πηγών. Η τιμή των χλωρίων

κυμαίνεται στα 4.000 ΡΡΜ ανά λίτρο.

'Ομοιααλλάπεριοδικήπλευρικήδιάχυσηπροςτις ανωμερείςπροσχώσειςτης

περιοχής έχουμε και από τον Σπερχειό ποταμό, του οποίου το χρώμα στο τε

λευταίο χιλιόμετρο της διαδρομής του γίνεται χαρακτηριστικά κίτρινο, δείγμα

ρύπανσης από απόβλητα κυρίως. Και εδώ θα πρέπει να ελεγχθούν οι βιομη

χανίες αν διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό και σε ποιο βαθμό αυτό γίνεται.

3. - ΤΟ ατμοσφαιρικό νερό που προέρχεται κυρίως από την εξάτμιση του

θαλασσινού νερού επικάθεται στα επιφανειακά στρώματα δημιουργώντας έτσι

μία ευδιάκριτη aλατότητα εδαφών μέχρις ενός σημείου βέβαια. Από την επι

φάνεια διηθείται ανάλογα και με την εδαφολογική σύσταση προς τα βαθύτερα

στρώματα αλλοιώνοντας έτσι την ποιότητα του υπόγειου νερού.

Υποβαθμισμένες περιοχές κατά ζώνες, όπως αναφέραμε πιο πάνω, όπως τις

χωρίσαμε, με βάση τα διάφορα στοιχεία και ύστερα από τις διαπιστώσεις που

αναφέρθηκαν, γίνεται αναφορά στις οριοθετημένες κατά ζώνες υποβαθμισμέ

νες περιοχές, έχοντας υπόψη τον τύπο ΣΑΡ, που αποτελεί μία σχέση κατάταξης

των νερών από απόψεως καταλληλότ/Τας για αρδεύσεις.

Η ζώνη ΑΊ η πρώτη ζώνη, περικλείει μία περιοχή με υφάλμυρα νερά από την

επίδραση των θερμOμετaλλΙKών πηγών. Για τα υδροσημεία που περικλείονται

d αυτή τη ζώνη οι τιμές του ΣΑΡ είναι μεγαλύτερες από 26 και συνεπώςτα νερά

των διαμορφούμενωνεδώ υδροφόρωνοριζόντωνχαρακτηρίζονταιως ακατάλ-
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ληλα για ης διάφορεςκαλλιέΡγειες.

Η ζώνη Β' περικλείει μία περιοχή με πολλά υδροσημείατων οποίωντα νερά

είναι υφάλμυρααπό τη σταδιακή διείσδυσητης θάλασσαςτου Μαλιακού κόλ

πou.

Οι τιμές του ΣΑΡ κυμαίνονται ι<:ατά τόπους από 18-26. Αυτές οι τιμές χαρα

κτηρίζουν τα νερά των υδροφόρων της περιοχής κατάλληλα γιο ορισμένες

μόνον καλλιέργειες.

Η ζώνη Γ περικλείει μία περιοχή υποβαθμισμένη σε όλη της την έκταση, γιατί

εδώ διαχέονται νερά των θερμομεταλλικών πηγών και περιοδικά τα μολυσμένα

νερά του Σπερχειού ποταμού. Σε ορισμένες θέσεις παρατηρήθηκε διείσδυση

του θαλασσινού νερού, ενώ η επιφανειακή αλατότητα των εδαφών είναι χαρα

κτηριστική και αυτό διαπιστώθηκε με τις εδαφολογικές αναλύσεις που έγιναν

μέχρι ενός βάθους από 6-17 μέτρα.

Στην περιοχή της ζώνης Γ οι τιμές του ΣΑΡ είναι οι μεγαλύτερες που παρα

τηρήθηκαν για όλη τη μελετηθείσα έκταση και όπως είναι επόμενο τα εδάφη

αυτά είναι άγονα και δεν προΒλέπεται τρόπος Βελτίωσης αυτών για καλλιέρ

γειες.

Τέλος η ζώνη Δ' περικλείει την περιοχή δυτικά του οικισμού Ανθήλη. Εδώ

διαμορφώνονται τοπικοί, αλλά και εκτεταμένοι υδροφόροι ορίζοντες, τα δε

υδρσσημεία αρδευτικής, κυρίως, εκμετάλλευσης εμφανίζουν μόνιμο σε ετήσια

βάση αρτεσιανισμό.

Η ποιότητα νερών της περιοχής είναι καλή έως ικανοποιrynκή και το ΣΑΡ με

πμές μικρότερες του 10 χαρακτηρίζει τα νερά σαν εξαιρετικής ποιότητας για

άρδευση.

Συμπεράσματα:

Απόλα όσα αναφέρθηκαν μπορούμε να υποστηρίξουμε όπ οι ζώνες που

οριοθετήθηκαν με Βάση τα στοιχεία του 1971 δεν παρουσιάζουν μεγάλη με

τατόπιση προς την ενδοχώρα, ύστερα απότη σύγκριση που έγινε με τα στοιχεία

και τις παρατηρήσεις του 1982 και του 1990. Ιδιαίτερα στο κεντρικό, δuτικό

τμήμα της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματολη

ψιών για είκοσι χρόνια παρατηρήθηκαν ανεπαίσθητες μεταΒολές στις τιμές των

χημικών στοιχείων.

Αυτό ισχύει για όλα τα υδροσημεία που αντλούν υδροφορία τόσο από επι

φανειακούς, όσο και από Βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η διαπίστωση για την περιοχή ,δυπκά της ζώνης Δ'.

που δεν αναμένονται για πολλά ίσως χρόνια διαφοροποιήσεις στα χημικά στοι

χεία Και ιδιαίτερα στα χλωροϊόντα αν στηριχθούμε και στα αποτελέσματα των

γεωηλει<τρικών διασκοπήσεων, που για την περιοχή αυτή έδωσαν πάχη 600
μέτρα από αργιλλοειδείς σχημαπσμούς.

Το τελευταίο αuτό στοιχείο είναι σημαντικό γιατί συνταυτίζεται με το συμπέ

ρασμα που εκφράσαμε και που αφορά τη μακροχρόνια διατήρηση της καλής

ποιότητας των νερών της περιοχής ενώ πρόσθετα αφού οι αΡΥιλλσειδείς σχη

μαπσμοί δημιουργούν ένα Βαθύ στεγανό φραγμό για τη διείσδυση της θάλασ-
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σας τσυ MaλιαKσύ κόλπσυ και δεν πρσβλέπονται τροποποιήσεις στο χημισμό

των νερών των ποικίλων υδροφόρων οριζόντων που διαμορφώνονται στο εσω

τερικό της εντατικά καλλιεργούμενης κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού.

Ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Γερ. Ιαμάνη,

Δ/ντή της Δ/νσης Δασών Φθιώτιδας

WTa δάση και ο Μαλιακόξ

Το δάσος, το φυσικό αυτό αγαθό με την πολύπλευρη σημασία και ανυπο

λόγιστη αξία για τη ζωή μας και τον άνθρωπο, ο ανανεώσιμος αυτός φυσικός

πόρος με τις τεράστιες ανεξάντλητες δυνατότητες για την οικονομική, περι

Βαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, για τη δημιουργία

καλυτέρων συνθηκών ζωής, παίζει σπουδαίο ρόλο για την ύπαρξη αυτού του

Μαλιακού κόλπου.

Η συνολική έκταση του Νομού μας ανέρχεται σε 4.439.000 στρέμματα.

Απ αυτά, έκταση 941.000 στρέμματα καλύmουν τα δάση, δηλαδή ποσοστό

21,2% της συνολικής έκτασης του Νομού μας.

ΟΙ μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις καλύπτουν έκταση 1.154.000 στρέμματα,

οι αλπικές και χορτολειβαδικές εκτάσεις 510.000 στρέμματα, ενώ η υπόλοιπη

έκταοη καταλαμβάνεται από ελώδεις εκτάσεις (46.000 στρ.), άγονες και βρα

χώδεις εκτάσεις (253.000 στρ.) και αγροτικές εκτάσεις που ανέρχονται στο

1.510.000 στρέμματα.

Τα δάση του Νομού μας συγκροτούνται από τα δασοπονικά είδη του Πρίνου,

της Δρυός, της Πεύκης, της Καστανιάς, της Ελάτης, της Οξυάς και του Πλα

τάνου.

Αναλυτικότερα στην κατώτερη υψομετρική ζώνη εμφανίζεται η διάπλαση των

αειφύλλων πλατυφύλλων, μεαντιπροσωπευτικά είδη την Αργιά και τον Πρίνο και

την χαλέπιο Πεύκη. Στη μέση υψομετρική ζώνη εμφανίζεται η διάπλαση των

φυλλοβόλων πλατυφύλλων με αντιπροσωπευτικά είδη την Δρυ και την Καστανιά

και τέλος στην ανώτερη υψομετρική ζώνη εμφανίζεται η διάπλαση των κωνο

φόρων με κύριο είδος την υβριδογενή ελάτη.

Οι κοίτες και οι όχθες των χειμάρρων, των χειμαρροποτάμων και του Σπερ

χειού ποταμού καταλαμβάνονται από παραποτάμια είδη με αντιπροσωπευτικά

είδη την Λευκή Λεύκη, την Ιτιά και τον Πλάτανο.

Για την πληρέστερη ενημέρωοή σας τα δάση του Νομού Φθιώτιδας κατά

δασοπονικό είδος και μορφή ιδιοκτησίας έχουν ως εξής: Αείφυλλα πλατύφυλλα

481.800 στρέμματα, δρυς 250.700 στρέμματα, Xaλέπιoς πεύκη 7.000 στρέμ

ματα, μαύρη πεύκη 4.500 στρέμματα, ελάτη 183.000 στρέμματα, Οξυά 5.600
στρέμματα, πλάτανος και άλλα παραποτάμια είδη 8.400 στρέμματα. Ήτοι συ

νολική έκταση 941.000 στρέμματα.

Από τα ανωτέρω δάση τα 827.000 στρέμματα, δηλαδή ποσοστό 87,89%,
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ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα 114.000 στρέμματα είναι μη

δημόσια δάση που ανήκουν σε ιδιώτες, κοινότητες και άλλους φορείς.

Η συνεισφορά του δάσους στη ζωή μας είναι ανεκτίμητη και γνωοτή γιατί το

δάσος:

- παράγει οξυγόνο, αφού κάθε στρέμμα δάσους παράγει 170 κυβικά μέτρα

οξυγόνο την ώρα,

- προστατεύει το περιβάλλον από τη ρύπανση,

- επιδρά ευεργετικά στο κλίμα εξισορροπώντας τις ακραίες θερμοκρασίες

(δροσιά το καλοκαίρι, προστασία από το μεγάλο κρύο του χειμώνα).

- Εμποδίζει τη διάβρωση του εδάφους και το σχηματισμό χειμάρρων.

- Συμβάλλει στη ρύθμιση της ανακύκλωσης του νερού,

- συγκρατεί το νερό της βροχής και δημιουργεί πηγές.

- Προστατεύει από τους ανέμους.

- Μειώνει τις επιβλαβείς ακτινοβολίες.

- Απορροφά τους θορύβους.

- Εξασφαλίζει στέγη και τροφή στα ζώα.

- Προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αναψυχής και άθλησης.

- Δίνει αγαθά, όπως είναι το ξύλο, το ρετσίνι,καρπούς Κ.α.

Παλαιότερα, πριν το 1822, τα δάση στο Νομό Φθιώτιδας κάλυπταν έκταση σε

ποσοστό πάνω από το 48% της συνολικής έκτασης του Νομού. Στη σύγχρονη

εποχή η κατάσταση για τα δάση του Νομού μας δεν είναι πολύ ευχάριστη, γιατί

αUΤά έχουν περιοριστεί σε πολύ μικρό ποσοστό, 21,2%, της συνολικής έκτασης

και τούτο οφείλεται είτε σε τυχαίες ή σκόπιμες πυρκαγιές, είτε σε εκχερσώσεις

για την επιβίωση του λαού, είτε σε υπερΒόσκηση, είτε, τέλος, σε αξιοποιήσεις

για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών.

Αν τα δάση μας δεν είχαν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις δεν θΌντιμετωπί

ζαμε και ιδιαίτερα προΒλήματα. Οι σημανnκές όμως καταστροφές των δασών

μας έχουν ως συνέπεια μεταξύ των άλλων την έντονη διάβρωση των εδαφών και

τη μεταφορά άφθονων φερτών υλικών από τα φυσικά υδατορέμματα.

Το τραχύ κλίμα, οι πολλές και ραγδαίες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το

έντονο ανάγλυφο, το ευπαθές γεωυπόδημα και την έλλειψη προστατευτικού

φυτοκαλύμματος οδηγούν στο σχηματισμό ενός υποΒαθμισμένου φυσικού πε·

ριβάλλοντος και στη δημιουργία ενός τραχέος και έντονου χειμαρρικού περι

Βάλλοντος, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές με την παραγωγή

και τη μεταφορά άφθονων φερτών υλικών.

Σαρανταπέντε λεκάνες χειμάρρων καλύπτουν τον ορεινό όγκο του Νομού

μας. Η υδρολογική όμως λεκάνη του Σπερχειού ποταμού παίζει το σπουδαιό

τερο ρόλο στην πρόσχωση του Μαλιακού κόλπου.

Η έκταση της λεκάνης ανέρχεται στα 1.300.280 στρέμματα, ενώ η κεντρική

κοίτη του ποταμού τροφοδοτείται από 63 χειμάρρους, οι σπουδαιότεροι των

οποίων από άποψη επικινδυνότητας, όπως ιεραρχήθηκαν απότσν καθηγητήτης

Δασολογικής Σχολήςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριον Kouτoύλα

είναι: Η Δυτική Βίστριζα, Ανατολική Βίστριζα, ο Ρουστιανίτης, Λουγγές, Κατής,
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Ξηριάςτης Υπάτης, του Παλαιοκόστροu,ο Ασωπός και ο Γοργοπόταμος.

Ο Σπερχειόςπηγάζει από τον Τυμφρηστό, δηλαδή από το υψόμετρο2.327
μέΤρα και χύνεται στο Μαλιακό κόλπο, όπου σχηματίζει το δέλτα του. Τροφο

δοτείται από τα νερά που απορρέουν από τα Βαρδούσια (2.286 μέτρα), την

'Ορθη, την Οίτη και-οπό τον Τυμφρηστό και τον Καλλίδρομο.

Τα νερά των θροχών που πέφτουν Oτ/V επιφάνεια του Νομού μας συλλέ·
γονται από τις λεκάνες απορροής, εισέρχονται σης κοίτες των ρευμάτων τους

και ρέουν προς τη θάλασσα. Τα νερά κατά την κίνησή τους προς τα κάτω

αποσπούν και παρασύρουν στερεά υλικά από την επιφάνεια της γης, τα οποία

μεταφέρουν προς τα πεδινά, όπου και τα αποθέτουν.

Από έρευνα προέκυψε ότι το συνολικό μέσο ετήσιο φορτίο φερτών υλικών,

που παράγεται στην ορεινή λεκάνη του Σπερχειού ανέρχεται σε 2.655.909
κυβικά μέτρα το έτος. Τη μεγαλύτερη ποσότητα παράγουν οι χείμαρροι δυτική

και ανατολική Βίστριζα.

Τα παραπάνω φερτά υλικά αποτίθενται ως εξής:

•Στους κώνους πρόσχωσηςτωνχειμάρρων και στιςενδιάμεσες κοίτες, ποσοστά

20%.
- Στην κεντρική κοίτη του Σπερχειού, 16%,
• στο δέλτα του ποταμού, - στο δέλτα της κεντρικής κοίτης, 38,52%,
• στην ευρύτερη περιοχή του, 4,15%,
• στον υποθαλάσmο χώρο, δηλαδή στον Μαλιακό κόλπο, 21,33%.
Με τη διακίνηση των φερτών υλικών η εύφορη γη στην ορεινή περιοχή πα·

ρασύρεται με αποτέλεσμα ο ορεινός χώρος ν αποκαλύπτεται, να υποΒαθμίζεται

και να αγονοποιείται, δηλαδή να αχρηστεύεται παραγωγικά.

Στον ορεινό χώρο κυριαρχούν οι έντονες ολισθήσεις που δημιουργούνται

στην περιοχή του Φλύσκι, από ης οποίες πλήττονται οικισμοί, δρόμοι, αγροί,

γέφυρες και άλλα έργα του πολιησμού.

Τα υλικά που αποτίθενται στον πεδινό χώρο προσχώνουν ης τεχνητές κοίτες

και μειώνουν τη διατομή τους, έTm ώστε τα πλημμυρικά νερά του Σπερχειού δεν

μπορούν να παροχετευθούν, υπερπηδούν τις κοίτες και προκαλούν σοβαρές

καταστροφές.

Ο Μαλιακός κόλπος αποτελεί συνέχεια της κοιλάδας του Σπερχειού. Το Μει

σ1'ό σχήμα του κόλπου φρασσόμενο και από το Βόρειο άκρο της Εύβοιας προ

σχώνεται από τις φερτές ύλες του ποταμού οι οποίες φτάνουν τελικά στη θά

λασσα μετά από μεγάλη διαδρομή του ποταμού υπό ασθενή κλίση.

Από παρατηρήσεις προέκυψε ότι κατά την περίοδο 1958-1970, δηλαδή σε 12
χρόνια, το δέλτα του ποταμού στην περιοχή της κοίτης εκτροπής επεκτάθηκε

στο θαλάσσιο χώρο κατά δύο χιλιόμετρα (ταχύτης του 160 μέτρα το έτος), ενώ

το Βάθος της θάλασσας σε απόσταση 1020 μέτρων από το δέλτα περιορίστηκε

μόνον στα 80 εκατοστά.

rIQτονόγκοτωναποθέσεωντου Σπερχειούποταμούμαςπείθειτοτέωςστενό

των Θερμοπυλών,όπου πολέμησεο Λεωνίδας με τους 300, το οποίο σήμερα

κατέληξε να είναι ένας φαρδύς κάμπος. Ανάλογη επίδραση στο Μαλιακό κόλπο
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ασκούν οι προσχώσεις που προέρχονται από ένα σημανπκό πλήθος μικρών

χειμάρρων που εκχύνονται απ' ευθείας d αυτόν.

Από τα παραπάνω που σας εξέθεσα, φαίνεται όπ ο Μαλιακός κόλπος αντι

μετωπίζει ένα σοθαρό πρόβλημα που είναι οι διαΒρώσεις, δηλαδή η εδαφορ

ραγία στα ορεινά και οι προσχώσεις στα πεδινάγιατ/ν αντιμετώπισητων οποίων

πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε όλα τα επίπεδα.

Η Υπηρεσία μας, η Διεύθυνση Δασών, από το 1939 άρχισε να ασχολείται με

τ/ διευθέτ/ση των πλέον επικίνδυνων χειμάρρων του Σπερχειού. Έτσι σήμερα
Βρίσκονται υπό διευθέτηση οι εξής έξι χείμαρροι: Χείμαρρος Ξηριά Υπάτης

έκτασης 26.000 στρέμματα, χείμαρρος 8ίστριζας, ανατολικός και δυτικός,

εκτάσεως 306.000 στρεμμάτων, χείμαρρος POUσTIavirOU εκτάσεως 60.900
στρεμμάτων, χείμαρρος Τυμφρηστού εκτάσεως 40.000 στρεμμάτων, χείμαρ

ρος 8ιτωλίτου εκτάσεως 57.000 στρεμμάτων, χείμαρρος Ξηριά Λαμίας 86.000
στρεμμάτων.

Για τ/ διευθέτηση των χειμάρρων αυτών έγιναν έργα όπως: Λιθόδμητα φράγ

ματα, ξηρολίθινα φράγματα, κλαδonλέγματα, τσιμενταύλακες αρδεύσεως,

οδοί προσπελάσεως, περιφράξεις για τ/ν προστασία των αναδασώσεων από

τις βοσκές, σπορές και αναδασώσεις γυμνών εκτάσεων των λεκανών των χει

μάρρων με δασικούς σπόρους και δασικά φυτάρια.

Παράλληλα με τ/ Δασική Υπηρεσία εκτελούνται από άλλες Υπηρεσίες αρ

μόδιες του Νομού μας έργα διευθετήσεως των χειμάρρων, τόσο στην κεντρική

κοίτ/ του Σπερχειού, όσο και στην πεδινή περιοχή.

Προτάσεις:

- Για κάθε λεκάνη απορροής να συνταχθεί μελέτη για να ξεκαθαριοτεί και η

χειμαρρική επικινδυνότητά τ/ς.

- Σε κάθε περιοχή με σημανπκό βαθμό να καθοριστούν οι αρχές, το σύστ/μα

διευθετήσεως και τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Για να αποφευχθούν οι

προσχώσεις στο Μαλιακό κόλπο, θα πρέπει τα νερά που χύνονται d αυτόν να

είναι καθαρά. Αυτό θα επιτευχθεί αν ελεγχθούν τα μεταφερόμενα υλικά. Θα

πρέπει, δηλαδή, να κατασκευαστούν πρώτα ορεινά υδρονομικά έργα στην

ορεινή λεκάνη από τ/ Δασική Υπηρεσία, γιατί όσο θα διακινούνται φερτά υλικά

από την ορεινή λεκάνη του ποταμού προς τα πεδινά, ο πεδινός χώρος είναι

καταδικασμένος σε προσχώσεις και πλημμυρικές καταστροφές.
• Εκτεταμένες αναδασώσεις στα γυμνά του δάσους και τ/ς λεκάνης των χει

μάρρων για να σταματήσει να παρασύρεται η εύφορη γη από τον ορεινό χώρο

και να αποκαλύπτεται το υπεδάφιο πέτρωμα σαν «νοσήσαντος σώματος οστά»

κατά τον Πλάτωνα.

Θαπρέπει επομένως να οργανωθούντα δασικά φυτώρια για να παράγουν και

τον ανάλογο αριθμό φυτωρίων.

- Ορθολογική εκμετάλλευση όλωντων δασών, δημοσίων και μη δημοσίων, βάσει
διαχειριστικών μελετών (υλοτομίες, μετατοπίσεις. διάνοιξη δασικών δρόμων
κλπ.).

- Προστασία των δασών από τους διάφορους κινδύνους που τ·απειλούν.

-
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Εδώ θα ήθελα να πω τα εξής: Τόσο οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όσον και οι

βυζανηνοί και οι των νεωτέρων χρόνων είχαν κατανοήσει τη χρησιμότητα της

προστασίας των δασών και γίαυτό είχαν κατά καφούς ανεύρη τρόπους πει

στικούς για κάθε εποχή και μέτρα αποφασιστικά για την επιΒολή αυτής της

προστασίας της φύσεως.

Μεγάλα δάση των βουνών αφιερώνονταν στους Θεούς και σης άλλες θεό

τητες και έτσι προστατεύονrαν αποτελεσματικά απ αυτούς, αφού οι θρησκευ

όμενοι άνθρωποι δεν τολμούσαν να τα θίξουν.

Το ίδιο συνέβαινε και στα πεδινά εδάφη, όπου οι αρχαίοι πρόγονοί μας αφιέ

ρωναν μικρά δάση στους Θεούς, τα ιερά άλση, η χλωρίδα των οποίων ήταν,

επίσης, απόλυτα σεβαστή.

Βρέθηκαν επιγραφές που μαρτυρούν κυρώσεις ποινών θανάτου για τέτοιους

παραβάτες "ει τις πρινίδιον εξέκοπτεν, απέκτεινον αυτόν". Δηλαδή όποιος

έκοβε ένα μικρό πουρνάρl τιμωρείτο με θάνατο.

Σήμερα τα δάση του Νομού μας κινδυνεύουν από τις παράνομες εκχερσώ

σεις, αλλά κυρίως από τις πυρκαγlές που οι πιο πολλές οφείλονται σε αμέλεια,

αλλά και σε εμπρησμό.

Για να σωθούν, θα πρέπει:

α) Να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα που θ'αποβλέπουν στην ευαισθη

τοποίηση των κατοίκων του Νομού μας, σε θέματα δασικών πυρκαγιών, ώστε

να εξαλειφθεί το φαινόμενο της αδιαφορίας και να εξασφαλιστεί η ομόθυμη

συμμετοχή όλων στον αντιπυρικό αγώνα. Τέτοια μέτρα είναι η διδασκαλία στα

σχολεία μαθημάτων σχετικών με την προστασία των δασών, προβολή ταινιών

σε σχολεία, κοινότητες κλπ., αξιοποίηση όλων των μαζικών φορέων και των

μέσων μσζικής ενημέρωσης.

β) Να θεσπιστούν νόμοι που να προβλέπουν πιο αυστηρές ποινές στους

εμπρηστές των δασών.

γ) Να γίνει τηλεοπτική κάλυψητωνπολυτιμότερων δασώντου νομού μας.'Ηδη

η μελέτη συνετάγη και απομένει η χρηματοδότησή της.

δ) Να εφοδιαστούμε συμπληρωματικά με πυροσβεστικά οχήματα και να γίνει

αποκέντρωση των πυροσβεσπκών αεροσκαφών, ούτως ώστε να τοποθετηθούν

μερικά κοντά στην περιοχή μας.

Επίσης ει δυνατόν να εφοδιαστούμε με ειδικά ελικόπτερα που μεταφέρουν

μικρή ποσότητα ύδατος, αλλά μπορούν να επέμβουν, όταν η φωτιά βρίσκεται

στη γένεσή της.

ε) Να εξακολουθήσει η λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίαςτης Οίτης,

που ιδρύθηκε από τη Διεύθυνση Δασών στο χώρο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος

στο οποίο προβάλλεται η πανίδα και η χλωρίδα της Οίτης και έχει ως στόχο στο

σύνολό του να εμπνεύσει στον επισκέπτη το σεβασμό καιτην αγάπη για τη φύση

και να του εμφυσήσει την ιδέα της αλληλεξάρτησης και της ενότητας όλων των

στοιχείων της, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπωξη μιας πιο ολοκληρωμένης και

δημιουργικής, γενικότερα, σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.

Αν εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα, τότε όχι μόνον ο Μαλιακός κόλπος
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θα απαλλαγεί προοδευτικά από τις αποθέσεις των φερτών υλικών, αλλά θα

πετύχουμε και στον ωραίο αγώνα μας για την προστασία του δάσους, της

φύσης και των πόρωντης γενικότερα,που δεν ανήκουν μόνον στην εποχή μας

και στη γενιά μας, αλλά και στις γενιές που θα μας ακολουθήσουν.

Ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Κων/νον Στασινού,

Βιολόγου Καθηγητή,

Εκπροσ. Οικολογ. Κίνησης Λαμίας.

-ο UΎQο6ιότοπος τον Μαλιαχού κόλπον·

Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, κ. Νομάρχα, για την πρόσκληση που

κάνατεστηνΟικολογικήΚίνησηΛαμίας,να καταθέσεικαιαuτήτιςμαρτυρίεςτης

μιας και ασχολείται μία πενταετία τώρα με τα περιβαλλοντικάζητήματα της

Φθιώτιδας.

Επιπλέοναποκτάπερισσότεροενδιαφέροναυτήη πρόσκληση,διότιείναι μία

μοναδική ευκαιρία, μπορώνα πω, που θα βρεθούμεόλοι μαζί, όλοι οι δημόσιοι

φορείς, αλλά και άλλοι φορείς των κατοίκων και η Οικολογική Κίνηση να τα

πούμεκαιαπό κοντά, διότιέχουμεένα μεγάλοπαράπονο.Δημοσιεύουμεγια μία

πενταετίαπερίπου στοιχεία με περιβαλλοντικάπροβλήματατου Νομού και ου

δέποτε Δημόσια Υπηρεσία έστειλε κάποια απάντηση είτε στον Τύπο, είτε στο

Ραδιόφωνο,σε αυτά που λέμε. Πάντως, σίγουρα, αυτό δεν δείχνει ευαισθησία

των Υπηρεσιών.

Το θέμα το σημερινότο δικό μας είναι -ο υγροβιότοποςτου Μαλιακού Κόλ

που-.

Όπως ξέρουμε, το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τη ζωή και τον

άνθρωπο. Η ζωή εμφανίστηκεμέσα στο νερό και ποτέ δεν έπαψε και ούτε θα

πάψει να εξαρτιέταιαπ' αυτό. Και δεν χρειάζεταινα είναι κανένας ειδικός επι

στήμοναςγια vαντιληφθεί αυτές τις μεγάλες αλήθειες.

Κοντά στο νερό αναπτύχθηκαν οι πρώτοι οικισμοί του ανθρώπου. Η καλο

καιρινή λειψυδρία που έπληξε τη χώρα μας έδειξε καθαρά ότι χωρίς νερό δεν

μπορεί να υπάρξει οικιστική, αγροτική, βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη.

Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει οργανωμένη κοινωνία, ούτε ακόμα οικοσύστημα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι υγρότοποι έχουν κεφαλαιώδη σημασία

για τη ζωή στον πλανήτη μας.

Κατά τους ειδικούς η οξύτατη κρίση της επάρκειας των υδατικών πόρων στην

Ευρώπη αποδίδεται στη μαζική αποξήρανση των ευρωπαϊκών υγροτόπων.
. Και.όλα αυτά βασίστηκαν σε μία λάθος αντίληψη, ότι δηλαδή οι υγρότοποι

ειναι αχρηστες εκτάσεις, νοσογόνες εστίες, χώροι για απόθεση απορριμμάτων.

Σήμερα η Εnιστήμη αναγνωρίζει ότι οι υγρότοποι είναι υδατικά βιοδυναμικά,
που απ.οκαθιστΟύν, ρυθμίζουν και συντηρούν τον υδρολογικό κύκλο, τη σχέση
δηλαδη των επιφανειακών με τα υπόγεια ύδατα, ώστε να θεωρούνται υδατο-
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δεξαμενές παυ εξασφαλίζουν νερό για την άρδευση, ελtγχoυν ης πλημμύρες,
συμβάλλουν στη μείωση της διάΒρωσης, φιλτράρουν τις φερτές ύλες και ακόμα

ως μηχανισμοί αναγέννησης καταπολεμούν τη Ρύπανση.

Επί πλέον οι υγρότοποι με τις φυmκές λεπουργίες δtαμoρφώνoυν θετικά για

τη γεωργία το μικροκλίμα της περιοχής, συνδέουν τα οικοσυστήματα της ευ

ρύτερης περιφέρειας μεταξύ τους, συντηρούν και προστατεύουν μεγάλη ποι

κιλία φUΤΙKών και ζωϊκών οργανισμών και δημιουργούν ευεργετικές Βιολογικές

και οικονομικές συνθήκες για τους κατοίκους και την αγροτική οικονομία, καθώς

και κοινωνικά οφέλη με την ανάmuξη δραστηριοτήτων, όπως η πεζοπορία, το

ψάρεμα, το κυνήγι, η περιBaλλOνΠKή παιδεία,

Σήμερα όχι μόνον οι επιστημονικές, αλλά και οι εμπειρικές ενδείξεις, μας

πείθουν ότι η καταστροφή των υγροΒιοτόπων δημιούργησε πολύ περισσότερα

προΒλήματα απ'όσα υποτίθεται ότι έλυσε. Και αυτό γιατί οι υγρότοποι εκτόςτων

ευκαιριών απασχόλησης, που προσφέρουν, είναι φυσικά εργαστήρια αναπα

ραγωγής και διάθεσης χρήmμου γενετικού υλικού, προστατεύουν τις γεωργι

κές γαίες, αποτελούν ασφαλές καταφύγιο και ορμητήριο για τους επικονιαστές

των Kaλλιεργειώντoυς, συμΒάλλουν στη φυmκή διαχείριση και προστασία των

νερών.

Δυστυχώς όμως για το Νομό μας η ανάπτυξη και εδώ και στον υγρόioπo και

σε αυτή την περίπτωση έδειξε ότι η προστασία του περιΒάλλοντος και η ανά

mυξη είναι ασυμΒίΒαστα, αυτό, κατά τη γνώμη μας, γιατί λείπει η ενεργός

δράση των πολιτών για την προστασία των Βιοτόπων.

Η προσπάθεια της Οικολογικής Κίνησης της Λαμίας εντάσσεται στην όσο το

δυνατό μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών γι'αυτό το εθνικό κεφάλαιο

ανεκτίμητης αξίας που λέγεται υγρότοπος.

Στην προσπάθειά της αυτή η Οικολογική Κίνηση Λαμίας:

1. Κυκλοφόρησε φυλλάδιο για τη σημασία και τους κινδύνους που τον απει

λούν.

2. Με συνεχή δημοσιεύματα στον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπο καθώς και συ

νεντεύξεις στην Τοπική Ραδιοφωνία συνέΒαλε στην ακόμη μεγαλύτερη δημο

σιότητα.

3. Διοργάνωσε εκδήλωση στην Ανθήλη στις 30-6-90 όπου παρουmάστηκε

σχετική εισήγησή μας.

4. Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λαμίας υπέΒαλε σχετική

πρόταση για το γύρισμα ντοκυμανταίρ.

5. Σκοπεύει στη δημιουργία μιας έκθεσης με σχετικό φωτογραφικό υλικό και

στην έκδοση και κυκλοφορία ημερολογίου.

6. Κυκλαφάρησε αφίσα με θέμα: Ο γΓΡΟΒIΟΤΟΠΟΣ τογ ΜΑΛIΑκογ ΚΟΛ

πογ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ.

Ελπίζουμε σε αυτά να έχουμε αρωγό και τη Νομαρχία Φθιώτιδας.

Ας έρθουμε τώρα λίγο πιο κοντά. Πολλοί ακούνε για υγροβιότοπο και νομίζουν

ότι υγροβιότοπος είναι μόνον οι Βάλτοι, τα έλη κλπ.

Εν τούτοις όμως, όπως θα δούμε, όπως ορίστηκαν οι υγροΒιότοποι από τη
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Σύμβαση Ραμψάρ, θα δούμε ότι περιλαμβάνουν και εκτάσεις θαλάσσιες. Και σε

μερικά σλάιτς που θα δούμε, θα δούμε ότι η θάλασσα του Μαλιακού κόλπου

είναι τόσο αβαθής, ώστε ένα πολύ μεγάλο μέρος της νaποτελεί μέρος του

υγροβιότοπου του Μαλιακού κόλπου. Ο υγροβιότοπος είναι ο μοναδικός υγρο

βιότοπος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ο μόνος υγροβιότοπος που υπάρ

χει αυτή τη στιγμή. γπήρχαν μερικοί άλλοι που αποξηράνθηκαν.

Σε ένα μεγάλο μέρος του θεωρήθηκε βιολογικά νεκρός με εκείνη την έξαρση

που δημιουργήθηκε τον Ιούνη λόγω τηςτεράστιας απόθεσης αποβλήτων. Μλά

ακόμη και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Πολιτεία τον έχει μετατρέψει σε

χαβούζα στην περιοχή εκεί πέρα στο Λιθάρι, όπου βγάζει τα απόβλητά της η

γερμανική τάφρος.

Οι παράνομοι αλιείς αλιεύουν καθημερινά μικρά ψαράκια σαν πεταλούδες,

οι κυνηγοί θέλουν να περιορίσουν το μοναδικό καταφύγιο που υπάρχει στον

υγροβιότοπο και όλοι τελικά ζητάνε μία διαχείριση από έναν υγροβιότοπο, ο

οποίος ήδη έχει υποβαθμιστεί.

Από παλιά οι περιοχές αυτές, οι υγροβιότοποι, αποτελούσαν μία πληγή για τις

κοντινές και κατοικημένες περιοχές και ο άνθρωπος έτρεφε μία εχθρότητα.

Σήμερα όμως σε διεθνές επίπεδο θεωρούνται σημαντικότατοι φυσικοί πόροι,

που πρέπει να προστατεύονται.

ΤΟ 1971 στ/ πόλη ΡαμΨάρ του Ιράν, έγινε μία διεθνής συμφωνία, η οποία

εκτιμά.ότι οι υγρότοποι έχουν θεμελιώδη οικολογική σημασία και προβλέπει

ειδικά μέτρα προστασίας. Στους (12) υγροβιοτόπους KαKώςδενσυμnεριελήφθη

ο υγροβιότοπος του Μαλιακού κόλπου.

Ένας υγροβιότοπος είναι και η δική μας παράκτια περιοχή που βρίσκεται

δυτικά του Μαλιακού κόλπου και περιλαμβάνει εκτάσεις των Κοινοτήτων Ανθή

λης, Ροδίτσας και Αγ. Τριάδας συνολικής έκτασης 100.000 στρεμμάτων περί

που.

Σύμφωνα με τα κριτήρια ανακήρυξης των υγροβιοτόπων διεθνούς σημασίας

και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης Ραμψάρ, που υιοθετήθηκε από τη

Σύνοδο των μελών της Σύμβασης στη Ρεγγίνα του Καναδά το 19θ7 πιστεύουμε

ότι ο υγροβιότοπος του Μαλιακού κόλπου έχει όλα τα κριτήρια για την ένταξή

του σε αυτή τη διεθνή συμφωνία.

ΤΙ περιλαμβάνει ο υγροβιότοπος του Μαλιακού κόλπου;

Ο πυρήνας και το μεγαλύτερο μέρος του υγροβιότοπου του Μαλιακού κόλ

που είναι το δέλτα του Σπερχειού. Εκτείνεται όμως και πέραν απαυτό περι
λαμβάνοντetς τις φυσικές αβαθείς παράκτιες εκτάσεις του Μαλιακού κόλπου

μέχρι βάθους 6 μέτρων στη θάλασσα. .
Εκτός αυτών περιλαμβάνονται, επίσης, οι τεχνητές σούδεςτων ορυζώνωνιης

Ανθήλης, οι σούδες με τα τρεχούμενα ιαματικά νερά από τα Ψωρονέρια και τα

Καμένα Βούρλα, καθώς και όλα τα βάλτη, έλη των Κοινοτήτων Ανθήλης, Ροδί

τσας, Αγ. Τριάδας, καθώς και τα διάσπαρτα βαλτολαοποτόπια που υπάρχουν

μέχρι τα Βουρλιά της Aτaλάντης.

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας του σε ορνιθοπανίδα ανακηρύχθηκε το 1987
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καταφύγιο θηραμάτων συνολικής έκτασης 12.500 στρεμμάτων. Η ανακήρυξη
αυτή έγινε για 20 χρόνια, δηλαδή μέχρι το έτος 2.007.
Τα παράκτια και εσωτερικά έλη είναι αρκετά χιλιόμετρα από την ακτή, σύμ

φωνα με τον διεθνή ορισμό των υγροτόπων πρέπει να απέχουν λιγότερο από 10
χιλιόμετρα.

Στα εσωτερικά νερά συμπεριλαμβάνονται αΒαθή, εσωτερικά, αλμυρά,

υφάλμυρα, αλκαλικά, γλυκά νερά, εποχιακά ή όχι, ρέοντα ή στάσιμα, απο

στραγγιστικοί τάφροι, μέχρι και η όχθη και ο 6υθόςτων ποταμώνή τάφρων. 'Ολα

έχουν μια κάποια σημασία. Υγροβιότοπος δεν είναι μόνον να πατάει κανείς στον

Βάλτο, αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι αυτή η

έκταση που σήμερα χαρακτηρίζουμε σαν υγροΒιότοπο, ήταν μία βαθειά θά

λασσα, όπως μας είπε προηγουμένως και ο Κ. Διευθυντής των δασών.

Κατά την εποχή του Ομήρου αναφέρεται ότι η θάλασσα έφτανε μέχρι τα

Καλύβια, συνοικισμό δυτικά της Λαμίας. Και αργότερα σχηματίστηκε αUΤΉ η

προοχωσιγενής πεδιάδα της Ανθήλης, όλων αυτών των Κοινοτήτων και εδώ

σημειώθηκαν αρκετοί αγώνες των αγροτών με τους τσιφλικάδες. Ολόκληρη η

περιοχή αυτή ήταν τσιφλίκι του Εμίρμπεη την οποίαν αγόρασαν οι Τσάληδες,

ΙωάWΗς και Ηλίας, και αργότερα από αγώνες μοιράστηκε στους ακτήμονες

Ανθηλιώτες.

Αργότερα με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας '49:50 και με τη βοή

θεια του Αμερικανού Φιλέλληνα του Πάκαρτ καθιερώθηκε η ορυζοκαλλιέργεια.

Ποια είναι η σημασία του δικού μας υγροβιότοπου.

Οι υγροβιότοποιθεωρούνταισήμερα φυσικάεργαστήριααναπαραγωγήςτης

ζωής. Μελέτες που έγιναν από επιφανείς οικολόγους δείχνουν ότι οι υγροβιό

τοποι έχουν μία τεράστια πρωτογενή παραγωγή 25 γραμμάρια ανά μ2 την

ημέρα. Πολλαπλάσια δηλαδή από όλα τα οικοσυστήματα που ασκούν μία θαυ

μάσια θερμορυθμιστική επιρροή.

Ρυθμίζουν επίσης το υδροδυναμικό ισοζύγιο και λόγω της μεγάλης υγρασίας

του εδάφους, τα εδάφη αυτά είναι κατάλληλα για την ορυζοκαλλιέργεια.

Εδώ μέσα στον υγροβιότοπο βρέθηκαν επίσης και πολλά ενδημικά είδη ψαο

ριών, τα ανέφερε προηγουμένως ο κ. Ρίζος, όπως το Πουγγίτιος, το KυKOλέnις

Σπερχινένσης, το Λευκάσιος Μαραθώνικος ή ακόμα και το αφρικανικό είδος το

Τιλάπια, το οποίον δεν ξέρουμε πως βρέθηκε μέσα στις θερμές πηγές.

Αυτά όμως έχουν παρατηρηθεί, αλλά αν λάβουμε όμως υπόψη μας ότι απου

σιάζουν οι μελέτες οι επιστημονικές για τον Μαλιακό κόλπο, ελάχιστες είναι,

τότε φυσικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ασφαλώς υπάρχουν και άλλα είδη

ενδημικών ψαριών τα ΟΠ9ία υπάρχουν στην περιοχή μας.

Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα ενδημικά είδη των οργανισμών έχουν

ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας και για τη χώρα μας γενικότερα, γιατί

είναι η ίδια η ιστορία μας, η παράδοσή μας, οι ρίζες μας, τα οποία ασφαλώς και

έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και

την εξέλιξη της ζωής.

Αυτός είναι ο υγροβιότοπος του Μολιακού κόλπου σε γενικές γραμμές και ο
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Μαλιακός κόλπος είναι ένα ζωνfανό OΙKoσύσrημα που ακόμα και σήμερα δια

τηρεί κάποια ζωή παρά την κακομεταχείριση που έχουμε κάνει και ασφαλώς

είμασrε αντίθετοι σε κάθε άλλο χαρακτηρισμό του μόνου σαν αποδέκτη λυ

μάτων, όπως επιχειρήθηκε από προηγούμενους ομιλητές και θα πούμε στη

συνέχεια.

Η μεγάλη ποικιλία που έχει σε είδη της ορνιθοπανίδας απασχόλησε την ελ

ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία ήρθε εδώ σfην περιοχή και με συνερ

γασία μας κατέγραψε πενήντα είδη πουλιών, για πολλά από τα οποία ισχύουν

ειδικές oδηγiες της Ε.ΟΚ

Αναφέρω μερικά τέτοια είδη πουλιών: Ο αργυροτσικνιάς, η αθοκέτα, η αλ

κυόνα, ο νανογέρακας, είναι είδη τα οποία απειλούνfαι και γίαυτό προθλέπονfαι

ειδικές κοινοτικές οδηγίες.

Παρά τη μεγάλη σημασία που έχουν οι υγροθιότοποι, οι κίνδυνοι που τους

aπειλoύν είναι πάρα πολλοΙ

Τους αναφέρω γενικά έναν - έναν και μετά θα μπω σε λεπτομέρειες.

1. Η ρύπανση από τα κάθε μορφής απόθλητα που καταφθάνουν σε αυτόν.

2. Το εξονfωτικό και παράνομο κυνήγι που γίνεται

3. Ο τρόπος αλιείας ή καλύτερα η παράνομη αλιεία που γίνεται

4. Η υπερβόσκηση που γίνεται Επίσης η αποξήρανση και το μπάζωμα πε·

ριοχών, όπως έγινε σrην περιοχή Κοτρώνη - Καθάρεμμα σrην Αταλάνfη.

5. Η έλλειψη οριοθέτησης του υγρότοπου.

6. Οι ουθοίρετες oμμoληψiες.

7. Ο ευτροφισμός που προέρχεται από γεωργικά φυτοφάρμακα και τα λι

πάσματα που χρησιμοποιούμε, γιατί είναι μία μεγάλη λεκάνη απορροής όλη η

κοιλάδα του Σπερχειού.

Β. Η απόρριψη Ο1"ερεών αποΒλήτων. Επίσης οι αεροψεκασμοί. Ειδικά σrην

περιοχή μας εφαρμόζουμε αεροψεκασμούς. Αυτές τις επιχειρήσεις OIKOKfcr
νίας, όπως ονομάζονfαι απ'όλους τους οικολόγους, διότι η ζημιά την οποίαν

κάνουν είναι τεράσηα και ειδικά στο Νομό μας εφαρμόζονfαι αεροψεκασμοί και

για τον δάκκο και για τα κουνούπια πολύ.

Και τέλος ένας άλλος κίνδυνος ορατός είναι η οδική ζεύξη του βόρειου Ευ

βοϊκού. Δημοσιεύεται σε ένα σχετικό δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ

λάδος. Προθλέπεl μίο χάροξη μίος πλωτής λεωφάρου οπό την ΠελοσγίΩ, την
Εύβοια μέχρι τα Καμένα Βούρλα να Βγαίνει.

Και πρώτα απ' όλα τα ασηκά και βιομηχανικά απόβλητα.

Ο πρώτος και μεγαλύτερος παράγονfας κατασφοφής είναι τα αστικά από

βλητα πολλών Δήμων και Κοινοτήτων, που χύνονfαι στο Μαλιακό κόλπο. Είναι

πράγματι εξοργιστικό το γεγονός ότι επέλεξαν το σημανηκότερο τμήμα του

υγροΒιότοπου σαν χώρο απόθεσης των αποβλήτων τα.οποία καταφθάνουν εδώ

είτε μέσω της γερμανικής τάφρου, είτε μέσω της ανακουφιστικής τάφρου του

Σπερχειού ποταμού.

Η Λαμία χύνει τα απόΒλητά της Ο1Όν υγροΒιότοπο μέσω της ανοικτής γερ·

μανικής τάφρου μήκους 15 χιλιομέτρων από τη Λαμία μέχρι την περιοχή του
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Λιθάρι, όπου χύνουν τα απόθλητά της.

Αν λάθουμε υπόψη μας ότι οι διεθνώς παραδεΚτές τιμές των αποθλήτων για

κάθε κάτοικο είναι γύρω στα 200 λίτρα, καταλαθαίνουμε τον τεράστιο όγκο για

ης 70.000 μόνοντων κατοίκων της Λαμίας και αν μάλιστα συμπεριλάθουμε και

τους κατοίκους των γύρω περιοχών προκύπτει μιά μεγάλη ποσότητα ρυπαVΤΙ

κών φορτίων που επιθαρύνει τον Μαλιακό κόλπο.

'Etm, σήμερα ο Σπερχειός έχει γίνει αποδέκτης τεραστίων ποσοτήτων σε

αστικά, θιομηχανικά, Κ1ηνοτροφικά απόβλητα, τα οποία μάλιστα, πολλές φορές,

δημιουργούν και τοξικές συγκενrρώσεις και πολλές φορές θρέθηκαν μαζικοί

θάνατοι ψαριών.

Απότο 19θ6είχε υπογραφεί μία νομαρχιακή απόφαση με άδεια απόθεσηςτων

θοθρολυμάτων σrην γερμανική τάφρο. Από το 1986 άρχισον να αποθέτουν

πάρα πολλά απόθλητα και του στρατού συμπεριλαμθανομένου τα απόβλητά

του, σε αυτή την περιοχή, μέχρι που φτάσαμε στην κρίσιμη κατάσταση τον

lούνιο φέτος, όπου δημιουργήθηκε μία επικίνδυνη κατάστοση, μία αφόρητη

δυσοσμία.

θα δούμε και μερικά σχετικά σλάιτς επάνω σε αuτά. 'Ετσι την τελευταία φορά

θρέθηκαν πάνω από δύο τόννους νεκρά ψάρια, τα νερά ήταν κόκκινα, θρωμερά,

δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει, ούτε οι κάτοικοι για να καλλιεργήσουν ης

περιοχές τους.

Σε όλα αuτά τα απόθλητα περmό ν αναφέρουμε ότι υπάρχουν ένα σωρό

επικίνδυνα για τον άνθρωπο κολοθακτηρίδια, σαλμονέλες και ένα σωρό άλλα

παθογόνα μικρόθια, που θεωρούνται υπεύθυνα για τον τύφο, παράτυφο, πα

νώλη και όλα αυτά.

Ανέφερα προηγουμένως για το εξOνrωΤΙKό και παράνομο κυνήγι που γίνεται

σεαυτή την περιοχή. θέλω να πωεδώ πέρα ότι για εμάς πραγματικά ο δεύτερος

και μεγαλύτερος κίνδυνος για τον υγροθιότοπο του Μαλιακού κόλπου, θρίσκε

ται στο υπάρχον Διοικητικό Συμθούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Λαμίας το

οποίο. ενώ το παλιότερο προσπάθησε συνεργασία με άλλους φορείς για την

καθιέρωση του καταφυγίου. την πρώτη απόφαση την οποίαν έβγαλε ήταν πε

ριορισμό λένε. καΤαρχάς του καταφυγίου θηραμάτων από 12.500 σε 4.500
στρέμματα. που φυσικά αυτό το πράγμα για εμάς σημαίνει κατάργηση του

υγροθιότοπου, διότι όπως ξέρουμε τα όπλα έχουν και ένα θεληνεκές.

Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το όργιο της δολοφονίας των ειδών που

γίνεται, ο όρος ακριθώς είναι από γαλλικό περιοδικό, που υπάρχει, δείχνει

πολλές φωτογραφίες για το κυνήγι που γίνεται και έκανε τα ερωτήματα αυτά

στο Ευρωπαϊκό Κοινοθούλιο και λέει: Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν ισχύουν καθόλου

οι νnρεκτίBες της Ε.Ο.κ.;

Επίσης θα αναφέρω πέρσι ότι στείλαμε δέκα αρπαxrιKά πουλιά για περίθα

λψη και φέτος πάλι Ο1'είλαμε έXOVΤας μάλιστα και την πανελλήνια πρώτη στη

περίθαλψη τέτοιων αρπαχτικών.

Οποιαδήποτε στιγμή και αν επισκεφθεί κανείς τον υγροθιότοπο θα θρει δο

λοφονημένα πουλιά.

•

\ ."
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Επίσης πρόσφατες μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι υπάρχει μία μολυΒδίαση

των υδρόΒιων πουλιών. Όλα τα mηνά, όπως ξέρουμε, θέλουν χαλίκια, στερεά

αντικείμενα να πάρουν μέσα στο στομάχι τους, για να μπορούν να κάνουν την

πέψη των τροφών.

Βρέθηκε, λοιπόν, από εργασία που έγινε στο δέλτα του ΈΒρου να Βρίσκονται

μέσα στο στομάχι των mηνών αυτών τα σκάγια και αυτό προκαλεί τη μολυ·

θδίαση των υδρόΒιων πτηνών και αργότερα η μολυΒδίαση αυτή είναι σίγουρο

ότι επεκτείνεται σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Οι μετρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα δείχνουν μία περιεκτικότητα ανά

εκτάριο, μία πυκνότητα σκαγιών ανά εκτάριο, από 50.000 μέχρι 250.000. Και

εδώ είναι απορίας άξιο για εμάς το γεγονός ότι στον περιορισμό των καταφυ·

γίων θηραμάτων συνηγορεί και το Δασαρχείο της Φθιώτιδας ανοίγοντας έτσι

ένα δρόμο στην καταστροφή του υγροΒιότοπου του Μαλιακού κόλπου.

Λυπάμαι που θα γίνω λίγο δηκτικός, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο συγκε·

κριμένοι μερικές φορές, διότι με τις γεVΙKότητες και τα ευχολόγια δεν λύνεται

κανένα πρόΒλημα.

Ο Μ.ιευτικός Συνεταιρισμός Στυλίδας.

Για τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Στυλίδας πρέπει να πούμε ότι επιθυμεί για

χρόνια τώρα την κατάργηση του Φυσικού Νηπιοτροφείου που υπάρχει, γνωστό

σαν Λιθάρι, μας μίλησε προηγουμένως ο κ. Ρίζος, στο οποίο έχουν απαγορέψει

την αλιεία.

Προσπαθεί για χρόνια τώρα ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός να αποχαρακτηρίσει

το θαλάσσιο φυσικό πάρκο Λιθάρι και να το πάρει για διαχείριση. Σ αυτή την

περιοχή εκΒάλλει η γερμανική τάφρος, η τεχνητή ανακουφιστική τάφρος του

Σπερχειού ποταμού που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες από ρυπογόνα

φορτία και υπάρχουν εκθέσεις που μιλούν για μολυσμένα νερά, αλλά και αλιεύ·

ματα.

Παρ' όλα αυτά ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Στυλίδας επιμένει στον αποχαρα·

κτ/ρισμό για το Λιθάρι, παραγνωρίζοντας ότι το Λιθάρι λειτουργεί προς όφελος

των ιδίων, αφού είναι ένα μικρό ιχθυοτροφείο εμπλουτισμού για ολόκληρο το

Μαλιακό κόλπο.

Η παράνομη αλιεία δίνει και παίρνει σε ολόκληρο τον Μαλιακό κόλπο. Δυ·

ναμίτες, κλάπανα τσακατήρια ή χημικά είναι σε καθημερινή χρήση, όμως γί αυτό

δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο.

Η παράνομη αλιεία στο ΛιΒάρι είναι σχεδόν καθημερινή. Οποιαδήποτε στιγμή

πάει κανείς στο ΛιΒάρι είναι ΒέΒαιο ότι θα Βρει μέσα σταθμευμένες θάρκες. Εξ

άλλου με μία Βόλτα σε όλες τις παραλιακές ψαροταθέρνες του Νομού μας θα

δούμε να σερθίρουν μικρές γλωσσiτσες σαν πεταλούδες και η ειδικότης τους

μάλιστα τελευταία τα ουζερί. Πολύ μικρές και όλοι ξέρουμε ότι τα Ψάρια για να

έρθουν στην κατανάλωση πρέπει να έχουν ένα ορισμένο ύψος.

Η παράνομη αλιεία επεκτείνεται και στις σούδες των ορυζώνων της Ανθήλης,

όπου και εδώ γίνεται χρήση χημικών ουσιών για το ψάρεμα των κυπρίνων. Έχουν

αποδεκατιστεί, να και μερικές φωτογραφίες, που θα δούμε. Στο παρελθόν για
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τρία συνεχή έτη έχουμε βρει νεκρούς κυπρίνους στην περιοχήτης Ανθήλης στις

σούδες.

Η υπερβόσκηση.

Μία άλλη απία υποΒάθμισης και καταστροφής του UΓρ06ιότoπoυ είναι η

υπερΒόσκηση. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του υγροβιότοπου ανήκει στη Διεύ

θυνση Γεωργίας, που τον δημοπρατεί και τον ενοικιάζει σε εξεUΤΕλιστικέςτιμές.

Φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι για τις τιμές, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. ΤΟ θέμα

είναι όμως ότι μ'αυτότοντρόπον και μετον μεγάλο αριθμό ζώων που υπάρχουν,

θα το δούμε και σε σχετικό σλάιτς που έχουμε. θατα δούμε όλα μαζί στοτέλος,

βλέπουμε ότι, ενώ από τη μία πλευρά ανακηρύχθηκε το τμήμα αυτό'οαν κα

ταφύγιο θηραμάτων, από την άλλη επιτρέπουμε μέσα τη Βόσκηση αυτών των

αγελών, χωρίς να μπορούν τα υδρόΒια πουλιά να γεννήσουν. Δεν έχει νόημα

τότε.

Φυσικά σ αυτή την περιοχή η βλάστηση είναι υποΒαθμισμένη τελείως και

κάπου - κάπου μετατρέπεται και σε σκουπιδότοπο.

Η διάβρωση.

Δεν θα πω τίποτε για τη διάβρωση, ότι πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόΒλημα,

εδaφoρραγία, όπως το απεκάλεσε και ο κ.Διευθυντής των Δασών, που unQ
Βαθμίζει το Μαλιακό κόλπο.

Όλοι αυτοί οι παραπάνω παράγοντες, η μετατροπή δηλαδή σε χαβούζα ενός

σημαντικού τμήματος του MaλιαKOύ κόλπου είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουρ

γηθεί μία οικοκτονία ευρείας έκτασης, τέτοια ώστε ειδικοί επιστήμονες που την

ξ:πισκέφθηκαν να μιλήσουν ότι η περιοχή αυτή θεωρείται Βιολογικά νεκρή.

Το Τμήμα Υγιεινής σε έγγραφό του αναφέρει ότι τα λύματα της γερμανικής

τάφρου λιμνάζουν και δημιουργούν επικίνδυνες και ανθUΓιεινές καταστάσεις

για τη δημόσια υγεία.

Παρ'όλα αυτά δεν είχαμε δει την περίοδο εκείνη, όπου το πρόΒλημα ήταν σε

έξαρση, καμμία ανακοίνωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, που να συστήνει και

να λέει μην καταναλώνετε ψάρια απ-αυτή την περιοχή και έχουμε πληροφορίες

ότι πολλά από τα αλιεύματα αυτά πουλήθηκαν.

Πολλά από τα ενδημικά είδη ψαριών τείνουν να εκλείψουν.

Όσον αφορά τον ευτροφισμό των ψαριών της περιοχής σε μία εργασία του

Γιαννόπουλου, σε μία οικολογική εργασία που έγινε, σε ορισμένα σημεία

υπάρχει τόσο μεγάλος δείκτης ευτροφισμού πολύ μεγαλύτερος ακόμα και από

τον κόλπο της Ελευσίνας.

Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι ο UΓρoBιότoπoς, παρά την τελευταία του υπο

Βάθμιση, μπορεί να ξαναγίνει ένας καλός και εκμεταλλεύσιμος UΓρoBιότoπoς.

Επειδή δε αποτελεί καταφύγιο μεγάλου αριθμού ατόμων υδρόΒιας ορνιθοπα

νίδας, μπορεί να ενταχθεί στη Σύμβαση Ραμψάρ.

ΒέΒαια και πάλι δε νομίζουμε ότι θα λυθεί το πρόΒλημα άμεσα. Αλλά η ένταξή

του ασφαλώς θα συμΒάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπάρχει όμως και μία διεθνής συμφωνία του Λονδίνου το 1981 που αφορά την

προστασία της θάλασσας και την έκδοση ειδικών αδειών για ρίψη στερεών
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υλικών ή Βαρέων μετάλλων.

Υπάρχουν όμως και οι δικοί μας Νόμοι που ασφαλώς απαγορεύουντη μό

λυνση των επιφανειακώνυδάτων, όπως η υγειονομικήδιάταξη του 221/65 και

άλλες, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι τηρούνται Και ειδικές οδη

γίες της Ε.Ο.Κ. υπάρχουν, αλλά δεν τηρούνται d αυτή την περίπτωση.

Η διατήρησητων υγροτόπωνπέρα απότηντεράστια οικολΟΥική σημασία είναι

και ένα εθνικό ζήτημα, γιατί όπως νοιαζόμαστεγια τη διατήρηση τηςεθνικής μας

κληρονομιάς, πολύ περισσότερο πρέπει να νοιαζόμαστε και καλύτερα γιατί και

οι υγροβιότοποι αποτελούν ένα μέρος της εθνικής μας κληρονομιάς.

Κανένα μέτρο προστασίας δεν θα αποδώσει αν δεν ευαισθητοποιηθούν

πρώτα και κύρια οι άμεσα ενδιαφερόμενοι κάτοικοι Μερικοί θέλουν να πιστεύο

υν ότι με την καταστροφή του υγροΒιότοπου ίσως λυθεί και το τεράστιο πρό

βλημα των κουνουπιών, αλλά αυτό είναι μεγάλη αυταπάτη γιατί η εξαφάνιση

ενός υγροΒιοτόπου δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα απ' όσα ενδε

χόμενα λύνει

Κάθε χωριό ή πόλη μπορεί να εφαρμόζει οποιαδήποτε αναπτυξιακά προ

γράμματα, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υποθηκεύονται οι φυσικοί

πόροι διπλανών οικισμών και αυτό το λέω ειδικά για το Δήμο των Καμένων

Βούρλων, που επέλεξε ενός ορισμένου είδους ανάπτυξη για την περιοχή αυτή,

για την πόλη αυτή, ανάπτυξη τύπου ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ, οργανωμένες πλαζ άχαρα

τσψεVΤΈνια σπίτια. Δεν έχει σημασία, σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να

μετατρέπει σε χαΒούζα περιοχές δίπλα στην Ανθήλη μετιςτεράστιες ποσότητες

των Βοθρολυμάτων που απέθετε.

Όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι του '90, για άλλη μία φορά το ξανaλέω,α

ποτελούν στίγμα για όλες τις υπηρεσίες του Νομού μας. Στίγμα για τη Διεύ

θυνση Γεωργίας και άλλη μία περίπτωση, για να δείξουμε εδώ πέρα, ότι τελικά

φαίνεται να μην υπάρχει καμμία συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών, αφού από

τη μιά μεριά γίνεται καταφύγιο και από την άλλη επιτρέπεται η υπερΒόσκηση.

Το Τμήμα Υγιεινής που συντάσσει γενικές εκθέσεις χωρίς εκείνη την περίοδο

να απαγορεύσειτην κατανάλωση των αλιευμάτων. Η Εποπτεία Αλιείας δεν κάνει

τίποτε για ιην γονΟ-αλιεία. Πραγματικά έχουμε ένα τεράστιο πρόΒλημα γονοα

λιείας. Πολλές ιχθυοτροφικές μονάδες μπορεί να καλύΨουν ορισμένες ανάγκες

σε ψάρια, αλλά πολλές απΌυτές εμπλουτίζουν τις μονάδες τους, πιάνοντας

μικρό γόνο.

Το Τμήμα ΠεριΒάλλοντος του Νομού μας πάλι αδρανεί στη λήψη μέτρων.

'Εχουμε ένα Δασαρχείοτο οποίον εισηγείταιτον περιορισμό του καταφυγίου και

μία Διεύθυνση Βιομηχανίας και άλλες υπηρεσίες, που δεν ελέγχουν τι τελικά

έχουν αδειάσει οι Βιομηχανίες για να γίνει κατακόκκινη όλη αυτή η περιοχή. Και

στίγμα για όλους μας.

Όλα αuτά για εμάς, ο υγροΒιότοπος αποτελεί ένα εθνικό κεφάλαιο, όπως σας

είπα, ένα τεράστιο βιοδυναμικό, που ασφαλώς μπορεί να τύχει ενός άλλου

είδους ανάπτυξη.'Οπως για παράδειγμα, την ανάπτυξη τηςπαραγωγήςτροφών

με την εκμετάλλευση του εδάφους, επιδιώκεται ξανά με τον κατάλληλο συν-
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δυσσμό παραγωγικών συντελεστών που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη

συνύπαρξη διαφόρων οικοσυστημάτων.

Αυτό πραγματοποιείται με τη λεγόμενη γεωργική ιχθυΟΚαλλιέργεια. Σε πολ

λές χώρες, όπως είναι η lνδονησία, Σιάμ, Κίνα, εφαρμόζεται με επιτυχία η καλ

λιέργεια ψαριών μέσα σε ρυζoxώραφa. Τα ρυζοχώραφα περιφράσσονται κατά

τμήματα (καρύκια με αναχώματα) και κατακλύζονται με στρώμα νερού πάχους

30-40 εκατοστόμετρα, που τροφοδοτείται μ'ανανεούμενο νερό σταθερής πα

ροχής.

Τα προς το σκοπό αυτό διασnειρόμενα στους ορυζώνες αυτούς ψάρια τρέ

φονται με τους υπάρχοντες στο νερό και στο έδαφος μικροοργανισμούς (κυα

νοφύκη, χλωροφύκη, προνύμφες διmέρων, φυτικά παράσιτα και μικρά μαλα

κόστρακα).

Στην περίπτωση της KυπρινOKaλλιέργειας υπάρχει μία ευνοϊκή αλληλεπίδΡο

ση των δύο καλλιεργειών. Τα ψόρια αναmύσσονται τρεφόμενα από τα παρά

σιτα του ρυζιού και τους σπόρους των ζιζανίων με αποτέλεσμα να αποβαίνει

περιττή η χρήση εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων για την καταπολέμησή τους.

Μ αυτό τον τρόπο η παρουσία των ψαριών ευνοείται από τη συμβίωση αυτή

χόρη σ' αυτή την εξασφόλιση άφθονης και αδάπανης τροφής που μπορεί να

γίνει Επίσης μπορεί να γίνει και μία βελτίωση των παθογενών αυτών εδαφών με

άλλου είδους υδατοκαλλιέργειες.

Σε μερικές χώρες έχει αναmυχθεί μία ιδιόμορφη γεωργική ιχθυοκαλλιέργεια

που η πρόσοδος της συμβάλλει στη συμπλήρωση του εισοδήματος του γεω

ργού. Όταν μία έκταση γης δεν δίνει καλές αποδόσεις, επειδή η σύστασή της

είναι αλατούχος, διαρρυθμίζεται με αναχώματα στα όριά της και κατακλύζεται

με νερό.

Κατόπιν η έκταση αυτή εμπλουτίζεται με ψάρια μικρά από άλλες περιοχές τα

οποία καθ'όλο το διάστημα μένουν στον περιορισμένο αυτό χώρο του τεχνητού

υδροστασίου και τρέφονται με διάφορες φθηνές τροφές, όπως απορρίμματα

σφαγείων, πίτουρα, σπασμένο καλαμπόκι κ.λπ.

Αργά το Φθινόπωρο με την αποστράγγιση του χωραφιού τα ψάρια συλλέ

γονται και προωθούνται στο εμπόριο .
.Αλλοτε πάλι εναλλόσσεται η Kaλλιέργεια αγροστωδών με την καλλιέργεια

ψαριών. Η διαδοχή αυτή των καλλιεργειών συνδυάζεται με τη χρήση των λι

πασμάτων. Στη χώρα μας υπάρχουν εδόφη με διαφορετικούς φυσικοχημικούς

χαρακτήρες, που συχνά, λόγω της μεγάλης οξύτητας ή του μεγάλου βαθμού

αλκαλιώσεως, εμποδίζουν τη χρησιμοποίησή τους για γεωργικούς σκοπούς.

Η βελτίωση των εδαφών αυτών αποτελεί πρόβλημα τεχνητά δισεπίλυτο, αλλά

και οικονομικά ασύμφορο στην αντιμετώπισή του. Η δυνατότητα για εξυγίανση

και αξιοποίηση των εδαφών αυτών εξετάζεται συνήθως μονόπλευρα. Δηλαδή

μόνο από την πλευρά της γεωργικής εκμετάλλευσης. Και όμως δεν θα έπρεπε

να παραβλέπεται και η ιχθυοκομική άποψη γιατί είναι δυνατόν η λύση αυτή να

αποδειχθεί οικονομικά συμφερότερη.

Πολύ συχνά από εσφαλμένους υπολογισμούς. όχι μονάχα η γεωργική αξιο-
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ποίηση αποτυχαίνει,αλλά και η κανονική εξυγίανση δεν γίνεται. Στις περισσό

τερες από τις περιmώσεις αυτές συμφερότερηθα ήταν η ιχθυοκομική αξιο

ποίησητων γαιών αυτών.

Υπάρχουν κιόλας στην 'Ηπειρο και άλλα διαμερίσματατης χώρας, παραλί

μνιες ή παραποτάμιεςεκτάσεις, οι οποίες, όταν είναι πλημμυρισμένεςτο χει

μώνα, φιλοξενούνμεγάλο αριθμό ψαριών. Μερικές απ'αυτές όπως του Κανό

πουλουκαιτηςΣτρογγυλής,κοντάστοΛούρο-που καλλιεργούνταιτο καλοκαίρι

με δημητριακά, μετά την αποχώρησητων νερών- όταν τον χειμώνα επανέρ

χονται αυτά, μεταβάλλονταιαυτόματα σε φυσικούς ιχθυοτροφικούςχώρους,

όπου οι κάτοικοι τοποθετώνταςκιούρτους, βολκούς και άλλες ιχθυοπαγίδες,

πιάνουνμεγάλες ποσότητες ψαριών.

Το παράδειγμααυτό δείχνει τι θα μπορούσενα περιμένει κανείς, αν με πιο

σύγχρονα μέσα ή με ένα περισσότεροοργανωμένοσύστημαγινόταν μια γεωρ

γοολιευτικήδραστηριότητα.

Μετέτοιουείδους εκμετάλλευσητων υγροτόπωνχωρίς, σχεδόν,καθόλουνα

θιγεί ο φυσικός πλούτος μας θα ήταν δυνατόν, εκτός από τη συμπληρωματική

πρόσοδοτης αλιείας, να εξασφαλιστούνκαι οι παρακάτωωφέλειες:

- Πρώτα απ' όλα η εξυγίανση των αλκαλιωμένων και αλατούχων εδαφών, η

απομάκρυνση των αλάτων με την επιφανεική ροή του νερού.

- Η αύξηση της φυσικής γονιμότητάς τους με την προσθήκη στο έδαφος

υπολειμμάτων, τροφών και περιπωμάτων.

- Η εξουδετέρωση του κινδύνου πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και της

επεκτάσεως της ελονοσίας, αντί να καταφεύγουμε στους αεροψεκασμούς .
• Η μείωση του κόστους παραγωγής των καλλιεργειών που αντέχουν στην

κατάκλυση με νερό.

- Η απαλλαγή των αρδευτικών καναλιών και αποστραγγιστικών τάφρων από

τα διάφορα υδροχαρή και άλλα φυτά τα οποία πράγμαη είναι σε πολύ μεγάλη

ανάπτυξη με την εκτροφή στα νερά τους και φυτοφάγων ψαριών αντί της χρη

σιμοποίησης ζιζανιοκτόνων ή άλλων μέσων.

Η συστηματικότερη αξιοποίηση των παθογενών αυτών εδαφών με ιχθυοκαλ

λιέργειες γίνεται σε ΠΟλλές χώρες όπως, είναι η Γιουγκοσλαβία, Πολωνία,

Ρουμανία και στο lσραήλ και σ' άλλες χώρες.

Σήμερα στην Ελλάδα αρδεύονται γύρω στα 8,5 εκατομμύρια στρέμματα.

Μέσα στο χώρο των αρδευόμενων γαιών λειτουργεί ένα δίκτυο συλλεκτηρίων

και πρωτευόντων χανδάκων, τάφρων, δεξαμενών για την αποθήκευση του νε

ρού, που η επιφάνειά τους καταλαμβάνει μία έκταση 90.000 περίπου στρεμ

μάτων.

Αν σε αυτή την έκταση αποφασιζόταννα σκορπιστούν κυπρίνοι ή άλλα ψάρια,

θα μπορούσε να εππευχθεί μία απόδοση, χωρίς καμμία φροντίδα συμπληρω

ματικής διατροφής, γύρω στους 1100 τόwους ψάρια το χρόνο.

Επίσης αν από τα 975.000 στρέμματα ελών και τα 220.000 στρέμματα αλα

TOaλKαλιωμένων εδαφών που μπορούσαν ν' αρδευτούν αποφασιζόταν ν αξιο

ποιηθούν αλιευτικώς τα 600.000 τουλάχιστον στρέμματα, θα ήταν δυνατόν ν
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αποκομιστούν πάνω από 9.000 τόwοι κυπρίνοι.

Επίσης μέσα σ αυτές τις εναλλακτικές διαχειρίσεις Που μπσρεί να γίνσυν;

πρέπει να πούμε ότι μπορεί στην περιοχή τσυ υγρσΒιότοπσυ να αναπτυχθεί

ακόμα περισσότερσ ένα άλλο είδος τουρισμού γνωστό σαν σικοτουρισμός, ο

οπσίσς θα περιλαμΒάνει εκτός από την παρατήρηση των υδρόβιων πουλιών,

αλλά επίσης των φυτών και άλλων παραμέτρων.

Ο οικολογικός τουρισμός ασφαλώς και μπορεί να χρησιμοποιήσει το ενδια

φέρον ορισμένων για τους υγροΒιότοπους και να συνδεθεί και με άλλες συ

νήθειες των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Η περιοχή μας έχει επίσης ιαματικά νερά και μια πλούΟ1α παράδοση. Όλα αυτά

μπορούν να συνδυαστούν για να πάρει ένα ακόμα μεγαλύτερο περιεχόμενο ο

οικοτουρισμός. Καθώς επίσης μπορεί να εφαρμοστούν προγράμματα, όπως

στη Μήλο για παράδειγμα, για την εκμετάλλευσητων πaλιών ή νέων αλυκών για

την καλλιέργεια μίας μικρής γαρίδας γνωστής σαν Αρτέμια, η οποία μπορεί να

δώσει μία πρώτη ύλη που είναι πανάκριθη και εισάγεται από το εξωτερικό, ύλη

τροφής, δηλαδή, για τις υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις.

Οι προτάσεις μας είναι πρώτα απ· όλα μερικά γενικά μέτρα, που πιστεύουμε

ότι πρέπει να παρθούν και να είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει, πιστεύουμε, η άμεση ίδρυση ενός φορέα

ολοκληρωμένης διαχείρισης από κατάλληλους επιστήμονες δημόσιων υπηρε

Ο1ών με αρμοδιότητες, η οποία θα παρακολουθεί και θα εξετάζει όλα τα εφαρ

μοζόμενα και προτεινόμενα αναπτυξιακά προγράμματα στους υγρότοπους και

στην ευρύτερη περιοχή.

Δεύτερον, θα προειδοποιεί για τις επικείμενες αλλαγές.

Τρίτον, θα προσπαθεί να συντονίζει τις δραστηριότητες που αφορούν τους

υγροτόπους μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τέταρτον, θα συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις που θα τις δημοσιοποιεί.

Επίσης χρειάζεται θεσμοθέτηση και οριοθέτηση του υγροβιότοπου, καθώς

και ένταξή του στη Σύμθαση.Ραμψάρ. Για να γίνει όμως αυτό, πρώτα πρέπει να

γίνει ο καθορισμός των ζωνών προστασίας Π.χ. ζώνη απόλυτης προστασίας

αυξημένης ή ζώνη συνήθους προστασίας.

Χρειάζεται επίσηςπιστεύουμε η οργάνωση μίαςεκστρατείαςενημέρωσηςγια

τη σημασία των υγροτόπων στα νομαρχιακά στελέχη, στην Τοπική Αυτοδιοί

κηση, στα Σχολεία.

Πέμπτον, καθιέρωση οικονομικού σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση

των υγροτόπων.

Έκτον πιστεύουμε ότι πρέπει να χορηγούνται ειδικές υποτροφίες σε θέματα

σχετικά με την προστασία των υγροτόπων. Αυτό θα συμβάλλει ακόμα στη με

γαλύτερη ευαισθητοποίηση.

Έθδομον, την εφαρμογή ενός συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της

OΡVΙθOπανίδας και φυΟ1κά όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα στην επιτακτική

ανάγκη για μία ολοκληρωμένη ωκεανογραφική μελέτη του MaλιαKOύ κόλπου η
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οποία λείπει

Ειδικά γι- αυτή τ/ν περιοχή μας τα μέτρα τα άμεσα τα οποία πρέπει να λη

φθούν είναι πρώτα απ' όλα οπωσδήποτεη απαγόρευσητης άμεσηςδιάθεσης,

κάθε μορφής αποθλήτωνσε οποιοδήποτεσημείοτου Μαλιακού κόλπου. Απα

γόρευσητης αλιείας στην περιοχήτου θαλάσσιουφυσικούπάρκουπου υπάρ

χει, άμεση επέκταση του καταφυγίου θηραμάτων, αυστηρή φύλαξη του κα

ταφυγίουθηραμάτων,που θα γίνεταιαπόκατάλληλαεκπαιδευμένουςφύλακες,

διορισμένουςαπό την Πολπεία και όχι από τους κυνηγούς.

Η ανάπτυξητης περιοχής μπορεί να γίνει και προς τ/ν κατεύθυνσητου οι·

κοτουρισμού,όπωςσαςείπαμε,της μεγαλύτερηςχρήσηςτων ιαματικώννερών

(ψα/ρονέρια), καθώς και της προθολήςτ/ς επιστημονικήςαξίας και της ιδιαί

τερης σπουδαιότητας του φυσικού περιθάλλοντος. Επίσης να εφαρμοστεί

πειραματικάο συνδυασμόςτης OρυζOKaλλιέργειαςμετην κυπρινοκαλλιέργεια.

Είναι στους άμεσους στόχους και ήδη το έχουν κάνει όλες οι γειτονικές μας

χώρες.

Καιτέλοςη διευθέτησητωνχειμάρρωνκαιη κατασκευήτωνέργωνυποδομής.

Γιατουςαεροψεκασμούςπιστεύουμεότι άμεσα, ήδη ξεκίνησανπολλοίνομοί

στη χώρα μας να σταματούντους αεροψεκασμούς,είναι καιρός και για εμάς

να σταματήσουνοι αεροψεκασμοίστη χώρα μας και με λύπη διαθάσαμεστον

καθημερινότύπο ότι ο κ. Νομάρχηςσκοπεύεινα υδροδοτήσειτο αεροδρόμιο

που υπάρχειγιατην ακόμαπιο αποτελεσματικήκαταπολέμησητου δάκου κλπ.

Λίγα σλάιτς θα μπορέσουμενα δούμε τώρα, έτσι σαν επισφράγισμαόλων

αυτών.

Μία κτηνοτροφική μονάδα, πρόχειρη κτ/νοτροφική μονάδα με τις πολλές

αγελάδες που θόσκουν στον υγροθιότοπο, ένας σκουπιδότοπος μέσα στον

υγροθιότοπο σε απόσταση λίγων μέτρων από τη Λαμία, εκεί που θγάζει τα

απόθλητάτου και ο ΣυνεταιρισμόςΓάλακτος, στον Άγιο Στέφανο, κοντά στα

φυτοφάρμακα,ρυζοχώραφα,πελεκάνος, καλλιέργειεςτων χωραφιώνμε θαμ·

θάκι, ρύζι που γίνεται σε αυτές τις περιοχές, χείμαρροιπου καταλήγουνστον

Μαλιακό κόλπο, πολλοί παρουσιάζουναυτήτην εικόνα.

ΤΟ παλαιό κτίριοτο οποίο ήταν παλαιάαλυκές και μέσα από μία αλατόστρατα

στεγνώνανετο αλάτι, τώρα αυτές οι περιοχέςέχουν γίνει προοχωσιγενείςκαι

καλλιεργήσιμες.

Και οι πελαργοίγια να μπορέσουννα έρθουνπάλι, για να ξανάρχονταικάθε

χρόνο, χρειάζεταιη λήψη δραστικώνμέτρων.

Ευχαριστώπάρα πολύ και ζητάω συγνώμη για τ/ μεγάλη καθυστέρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Καιεμείςσαςευχαριστούμε,κ. Στασινέ,γιατα λεπτομερήστοιχεία
που μα~ δώσατεγια τον Μαλιακό κόλπο και κυρίως για τον υγροθιότοπο,που

θεω~ou~,επίσης, ότι είναι εθνική κληρονομιά.
Θελω oμ~ςν αναφερθώσε ορισμέναστοιχεία,επισημάνσειςπου κάνατε.Αν

ο υπo~αινoμενoς~δρoδότησετο αεροδρόμιο,τούτο έγινε γιατί, αν παρακο

λουθουσατετον Τυποτων τελευταίων μηνών, θα γνωρίζατεότι μετατρέψαμε,

•
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σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. το αεροδρόμιο μας και σε

πυροσβεστικό και συνεπώς τα αεροπλάνα τα οποία από φέτος το καλοκαίρι

γέμιζαν και νερό τις δεξαμενές τους χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, για την κα

τάσθεση των πυρκαγιών.

Και στις τελευταίες περιmώσεις της περιοχής ετσύτης της Στυλίδας, τούτο

αποδείχθηκε σωτήριο, διότι είχαμε τη δυνατότητα μέσα σε πέντε με δέκα λεπτά

να επέμθη αεροπλάνο, ενώ παλιότερα ήθελε μισή ώρα, ίσως και μία ώρα, να

έλθει από την Ελευσίνα.

Σε ό, τι αφορά το κόκκινο χρώμα, δυΣΤUXώς, οφειλόταν, όπως θα ξέρετε, δεν

ξέρω αν το γνωρίζετε, σε ασυνείδητους οι οποίοι πέταξαν άδεια θαρέλια με

χρώμα που δεν το χρειαζόταν στο σημείο που εσείς περιγράψατε. Η Νομαρχία

το ενετόπισε και επέθαλε αυστηρό πρόστψο.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε, και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, ότι όλες οι

Υπηρεσίες της Νομαρχίας και μιλάω μόνον για το χρονικό διάστημα που είμαι

Νομάρχης, όχι μόνον έκαναν αυστηρό έλΕγχο, αλλά προστάτευσαν τον Μαλια

κό κόλπο και έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου οι ποινές ξεπερνούν και

τα τρία και τα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές και έτσι περιορίσαμε στο ελάχι

στο, αν θέλετε, τις παρανομίες.

Θέλω επίσης να πω ότι είμαστε ανοικτοί προς όλους για καλοπροαίρετο και

εποικοδομητικό διάλογο.

Θα ήθελα νατονίσω, ότι όλοι οι υπάλληλοι, τα στελέχη αυτώντων υπηρεσιών,

εργάζονται με ζήλο. μόχθο και μάλιστα και πέραν του ωραρίου. Θέλω να πω

επίσης ότι είναι επαινετή η προσπάθειά σας Υια την ενεργοποίηση των πολπών.

Αυτό προοπαθήσαμε και εμείς να κάνουμε σήμερα, γίαυτό και καλέσαμε

όλους τους υποψηφίους όλων των κινήσεων των Δήμων και Κοινοτήτων των

παρακτίων περιοχών να έρθουν ν ακούσουν και τους παρακαλέσαμε αυτά που

θ' ακούσουνε να τα συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα, που εκθέτουν αυτές τις

μέρες προς τους συντοπίτες τους και συμΠOλrτες.

ΔυΣΤUXώς, όμως, δεν ήρθαν. Δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίον κάναμε δεν θα

είχε απήχηση. Ήρθε, ο εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ, και μάλιστα εισηγητής, και

πιστεύουμε ότι και μέσω ΤΕΔΚ αυτά τα οποία και εσείς και όλοι οι εισηγητές

καταθέσανε στο Συνέδριό μας θα διαθι6αστούν, γιατί θεωρούμε σκόπιμο και

αναγκαίο ότι αυτά τα οποία αφορούν την ίδια μας τη ζωή πρέπει νΌποτελούν

και τις πρώτες γραμμές ενός προγράμματος.

Σε ό, τι αφορά την ενεργό δράση των πολιτών είναι και αυτό ένα μέλημα της

ΝΕΛΕ, της Νομαρχίας Φθιώτιδας, γιατί όπως είπα και στην αρχή του συνεδρίου,

εμείς εδώ έχουμε σαν σκοπό την κατάρτιση και την επιμόρφωση εκείνων των

ανθρώπων, που αποφασίζουν και χαράζουν πoλmκή σε τοπικό επίπεδο. Και

σήμερα θεωρώ, και νομίζω ότι θεωρεiτε και εσείς, ότι κάναμε ένα σημαντικό

Βήμα.

Σε ό, τι αφορά το δυσάρεστο γεγζΝός που παρατηρείται στην ανακουφιστική

κοίτη του Σπερχειού, έχω να σας πω πως κάναμε σημαντικά θήματα φέτος. Δεν

περιμέναμεπότε θα υλοποιηθείτο έργοτου θιολογικού καθαρισμού τηςΛαμίας,
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του Δήμου Λαμιέων, το οποίο θα λύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόθλημα. ίσως

λύσει και οριστικά το πρόθλημα.

Με ενέργειες και σε συνεργασία μετον κ. Νομίατρο και τον κ. Τερζή καλέσαμε

τους εκπροσώπους της ΕΤθΑ με δική μας πρωτοθουλία και ζητήσαμε να ενερ

γοποιηθεί ο θιολογικός καθαρισμός της ΕΤΒΑ στη θιομηχανική περιοχή με

έξοδα της Νομαρχίας και να λεπουργήσειτουλάχιστον για το εικοσάμηνο εκεί

νο, κατά το οποίο δεν θα ήτανέιοιμος να λειτουργήσειο Βιολογικός καθαρισμός

του Δήμου Λαμιέων.

Και πρέπει να σας πω, να σας αναγγείλω. ότι μέσα σε δύο μήνες θα έχει λυθεί

οριστικά και αυrό το πρόθλημα.

Τονίζω, YIQ να τελειώσω, και σας ευχαρισιώ που θάλατε όλα αυτά τα θέματα

και μου δώσατε τη δυνατότητα να δώσω και απανrήσεις και εξηγήσεις. πως

εμείς δεν χαρίσαμε σε κανέναν. ούτε θα χαρίσουμε, κυρίως εκείνον που δεν

σεβάστηκε τη θάλασσα. δεν σεβάστηκε την ακτή και δεν σεΒάστηκε τον τρόπο

ζωής που θέλουμε όλοι να ,ζήσουμε.

Είμαστε αυστηροί προς πάσα κατεύθυνση και δυστυχώς δεν είχαμε καμμία

καταγγελία από κανέναν πολίτη ενεργό, από κανέναν φορέα, παρά μόνον ότι

έγινε από εκείνα που σας περιέγραψα. έγινε μόνον από ζήλο των δικών μας

υπαλλήλων και σrελεxών της Νομαρχίας.

Eυxαριoτώνrας τον κ. Στασινό για την καλοσύνη που είχε να αvαmύξει μία

τόσο μεγάλη και εμπερισrατωμένη εισήγηση, περνάμε στον επόμενο ομιλητή

τον κ. Ακρίβο Ιωάννη, γεωπόνο, περιΒαλλονιολόγο, ο οποίος θα μας αναmύξει

το θέμα: " Γεωργικές δραστηριότητες και Μαλιακός Κόλπος".

Εισήγηση κ. Ιωάν. Αχοί60υ,

Γεωπόνου, Περι6αλλovτoλόγoυ.

-ΓεωQγικές δQαστηQιότητες και Μαλιακός Κόλπος.-

Και εγώ με τη σειρά μου θα προσπαθήσω, όσο το δυνατό, να είμαι σύνιομος.

γιαιί ήδη είμασrε κουρασμένοι μετά το φαγητό. για να δώσω και εγώ μερικά

σroιχεία γύρω από τον τόσο ευαίσθητο Μαλιακό κόλπο, γιατί καλύπιει μία πολύ

μεγάλη έκταση.

Η γεωργική μας γη και οι γεωργικές δραστηριότητες έχουν, όπως ακούσατε

και από τους προηγούμενους ομιλητές, μία μεγάλη συνεισφορά στη ρύπανση

του MaλιαKOύ,

Σαν ερευνητής που εργάζομαι Γεωπόνος. ΠεριΒαλλονιολόγος στο Σταθμό

Γεωργικής'Ερευνας Βαρδατών, πάνrα συνηθίζουμε να μιλάμε με συγκεκριμένα

πειραματικά δεδομένα και όχι θεωρητικά. Δυστυχώς για την περιοχή μας δεν

υπάρχουν και σιον τόσο λίγο καιρό που Βρίσκομαι εδώ. δεν έχουμε κάνει συ

γκεκριμένα ερευνηηκά προγράμματα. Απλώς θα προσπαθήσω να ευαισθητσ

ποιήσω γύρω από το περιΒάλλον και από την προστασία του περιBάλλoνroς.

Και σαν πρώτη φάση προσπάθησα. αν είναι δυνατόν, γιατί είναι πάρα πολύ
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δύσκολο, δεν μας εξυπηρετεί ο PROJECTOR, να παρουσιάσω γύρω από το

Μαλιακό κόλπο όλες τις γεωργικές δραστηριότ/τες, ΠΟυ εδώ αναφέρονται Με'

τρίγωνα είναι τα ελαιοτριΒεία, τετράγωνο είναι το τυροκομείο και Χ είναι το

χοιροστάσιο. Δηλαδή προσπάθησα σαν πρώτη φάση ν αποτυπώσω για να

δούμε συγκεκριμένα που βρίσκονται αυτά τα ελαιοτριΒεία, γιατί όπως ακούσατε

και πριν, πράγματι έχει ένα πολύ μεγάλο ρυπαντικό φορτίο το ελαιοτριΒείο και

αρκεί μόνον να σας πω ότι 50 κυβικά τη μέρα που μπορεί να παράγει κάποιο

ελαιοτριβείο ανπστοιχούν για λύματα 30.000 κατοίκων, που σημαίνει είναι πάρα

πολύ υψηλό σε οργανική ουσία και πάρα πολύ επικίνδυνο φορτίο, αφού με τ/

μέχρι τώρα ιστορία όλα αυτά αποτίθενται σε βόθρους και στ/ συνέχεια σε

ρέματα που πολύ εύκολα μπορεί να φτάσουν στη θάλασσα.

Όπως βλέπετε εδώ, ξεκινάμε από τον Αγ. Κωνσταντίνο, εδώ στον Αγ. Σερα

φείμ 3, στο Μώλο άλλα 2, εδώ στις Θερμοπύλες, Μεξιάτες, Κομποτάδες, είναι

γύρω στα 30, γύρω από τη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού.

Και θα ήθελα περισσότερο να αναφερθώ πέρα από τα ελαισrριθεία, υπάρ

χουν και μερικά τυροκομεία, βέθαια με λιγότερο οργανικό φορτίο και χοιρο

στάσια 4-5 δεν είναι τόσο σημαντικά, που και αυτά με τ/ σειρά τους μπορούν

να φτάσουν με τα ρεύματα στο Μαλιακό κόλπο.

Αν μπορούμε ν αναφερθούμε γενικά, η λεκάνη απορροής του Σπερχειού

καταλαμθάνει κάπου 1,5 εκατομμύριο στρέμματα και όπως αναφέρανε προη

γούμενοι ομιλητές, ο κ. Δασάρχης, μεταφέρονται σΌUΤΉ 2.500.500 κυθικά το

χρόνο φερτές ύλες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό και αν αναλο

γιστούμε ότι από τα 2,5 εκατομμύρια φερτές ύλες, που φτάνουν το 20% στη

θάλασσα και συγκρίνουμε ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που έγινε στην Αμερική

ο Μισισσιπής φέρνει στη θάλασσα 500 εκατομμύρια φερτές ύλες το χρόνο από

τις οποίες τα 5 εκατομμύρια από τα 500 είναι ανόργανα θρεπτικά στοιχεία,

τουτέστιν άζωτο, φώσφορος και κάλλιο.

Θα ήθελα να πω ότι με τις φερτές ύλες και στη συνέχεια, όπως θλέπουμε με

αυτό τον πίνακα, θλέπουμε και τη γεωργική γη που εδράζεται γύρω από τη

λεκάνη και από τον Μαλιακό κόλπο με επικρατέστερα τα σιτηρά κάπου 200.000
στρ., το θαμθάκι 70.000, ο καπνός, η μηδική, το καλαμπόκι, το ρύζι, ελαιόδενδρα

κάπου 200.000 στρέμματα και τα δενδρώδη.

Βλέπουμε ότι υπάρχει μία εντατική, μπορούμε να πούμε, και εξελιγμένη γεω

ργία στην περιοχή μας. Όπως θα δούμε σε αυτά τα συγκεκριμένα χωράφια

πέφτουν λιπάσματα αζωτούχα 50.000 τόννοι, φωσφορικά σύνθετα ή απλά

30.000 τόννοι και τα καλλιούχα, κάπου 600 τόννοι

Και ένας άλλος τομέας που μας ενδιαφέρει σαν γεωργική δραστηριότητα

είναι και τα φυτοφάρμακα, που αναλογούν σε τρεις κατηγορίες, τα ζιζανιοκτόνα

κάπου 60 τόννους, τα εντομοκτόνα 60 τόννους και τα μυκητοκτόνα κάπου 70
τόννους, σε όλη αυτή την περιοχή.

Δηλαδή σε μία πρώτη άποψη μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι γεωργικές

δραστηριότητες και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν να συνεισφέρουν

στη ρύπανση, σε αυτό το πρόβλημα του Μαλιακού, πέραν από τις άλλες, που
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ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές.

Και αν σταθούμε στο προηγούμενο ποσό που λέγαμε, ότι στο Μισσισιπή από

500 εκατομμύρια τόwoι φερτές ύλες το χρόνο, τα 5 εκατομμύρια είναι ανόρ

γανα θρεπτικά στOlχεία και τα 20% απ'αυτές τις φερτές ύλες φτάνουν υπο

θαλάσσια, κάτι ανάλογο, χωρίς να γίνει κάποια αντίστοιχη μελέτη και στο Σπερ·

χειό, αφού ξέρουμε ότι τα 2,5 εκατομμύρια φερτές ύλες εδώ στο Σπερχειό

φτάνουν στο Μαλιακό κόλπο, αντίστοιχα θρεππκά ανόργανα στοιχεία κατα

λήγουν ως απόρροια τ/ς διάβρωσης και απόρροια τ/ς περίσσειας των υψηλών

δόσεων των λιπασμάτων και ασφαλώς των φυτοφαρμάκων στη θάλασσα.

Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός, τουλάχιστον προσωπικά πιστεύω, παρά

γων, που επηρεάζει τ/ν όλη κατάσταση του Μαλιακού κόλπου.

Και ας προχωρήσουμε στη συνέχεια, γιατί σε μία μελέτ/, σε ένα προηγούμενο

ερευνητικό πρόγραμμα, που είχα κάνει όταν ήμουνα στην Αλίαρτο στην

Κωπαίδα, γlaτί πάντα μΌρέσει να συζητάω με συγκεκριμένα πειραματικά δε

δομένα, βλέπουμε εδώ ότι ΟΙ αναλύσεις που γίνανε, όσον αφορά τα νιτρικά, στο

Κηφισσό ποταμό μας δείχνουν μία εποχιακή διακύμανση από τον lούλιο - Αύ
γουστο - Σεπτέμβριο και φτάνουμε το χειμώνα που εδώ είναι η τελική συγκε

ντρωτική τάφρος που πάει στην Υλίκη, που καταλήγουμε, ότι οι μεγαλύτερες,

οι υψηλότερες δόσεις νιτρικών φτάνανε τ/ν .Ανοιξη, οπότε είχαμε και τις με

γαλύτερες βροχοπτώσεις.

Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ εδώ και στην άλλη τάφρο τ/ συγκεντρωτική, ή

στραγγιστική τάφρο, που συγκεντρώνει όλα τα άλατα από τις καλλιέργειες.

Και βλέπουμε με τις κηλίδες τις μαύρες πόσο ψηλά φτάνει η τιμή τους, που

δείχνει ότι έμοιαζαν πάρα πολύ ρυπασμένες γύρω στα 20 μιλιγκράμ στο λίτρο.

θέλω να πω, ότι από τις λίγες αναλύσεις που έχουν γίνει, δυστυχώς, εδώ για τ/ν

περιοχή μας τόσο για τον Σπερχειό, όσο και για τ/ θάλασσα, δεν μπορούμε να

βγάλουμε τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα γιατί από μία ανάλυση,

που προηγούμενοι ομιλητές αναφέρανε, το '82 το καλοκαίρι και η άλλη το '84
το χειμώνα, δεν βγαίνει τίποτε, αν δεν κάνουμε ένα πλήρες ερευνητικό πρό·

γραμμα.

Για σταθείτε εδώ, ότι ανά μήνα, τουλάχιστον, χρειάζονται και για δύο χρόνια για

να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα ποιοτικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

κάθε υδάτινου συστήματος, είτε λέγεται ποτάμι, είτε λέγεται Μαλιακός κόλπος.

Και αυτό αφορά μόνον τα νιτρικά, γιατί υπάρχει αντίστοιχη μέτρηση στον

φώσφορο, στην οργανική ουσία, στην αλατότητα, ας μη σταθούμε εδώ πέρα,

απλώς να το λάβουμε σαν οδηγό, το τι χρειάζεται δηλαδή.

Απότο ίδιο ερευνητικό πείραμα, που είχε γίνει το '84 δείχνουμε τις βροχές του

χειμώνα, για να μπορούμε στη συνέχεια να προσδιορίσουμε, βάσει τ/ς παρο

χής, πόσα νιτρικά γραμμάρια ανά δευτερόλεπτο έμπαιναν στην Υλίκη.

Ενώ βλέπουμε τον Αύγουστο είναι πάρα πολύ, 0,5%, ανεβαίνουμε στο 6%τον

Οκτώβριο και φτάνουμε σε πάρα πολύ υΨηλά ποσά, 270 κάπουτον Απρίλιο, τότε

που έχουμε τις μεγαλύτερες βροχοmώσεις. Δηλαδή έχουμε το περισσότερο

νερό και τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία.
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Όλη αυτή η στήλη, όσον αφοράτονΑπρίλιο, έδωσε ΚQιπς μεγαλύτερεςτιμές,
τόσΟ στα νιτρικά, στο φώσφορο, στην οργανική ουσία ι<:αι στον ολικό άνθραι<:α,

δηλαδή το χεψώνα με πς διαΒρώσεις, ένα πολύ σημανnκό φαινόμενο τουλά

XΙσroν για την περιοχή μας λόγω του αναγλύφου της περιοχής, ένα μεγάλο

θpεmtι<:ό υλικό καταλήγει στο Maλιαι<:ό κόλπο, που θα δαJμε n επirπωση πε·

pιβaλλOνnκή έχει για τα νερά του.

Ένας άλλος σημαντικός γεωργικός παράγοντας που και αυτός συνεισφέρει.

και κατά κάποιον τρόπον είναι ι<:αι μυστηριακός από τα τόσα χρόνια που εφαρ

μόζεται, είναι το φυτοφάρμακο. Και θα θέλαμε λίγο, μία επιστημονική θεώρηση

γύρω τοτι εστί φυτοφάρμαι<:ο ι<:αι ποια είναι η πιθανή πορεία του, εφαρμόζοντάς

το.

Είδαμε στον προηγούμενο πίναι<:α ότι ήταν πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά,

γύρω στους 60τόννουςτα ζιζανιοι<:τόνα, 60τόννοιτα εντομοκτόνα και βλέπουμε

εφαρμοζόμενο το φυτοφάρμαι<:ο μπορεί να φωτοοποικοδομηθεί. Μ' αυτή τη

διενέργεια μπορεί ν αποσπαστεί ι<:αι να διαφύγει στην ατμόσφαιρα, όπως η

διαφυγή υπό μορφή σταγονιδίων.

'Οταν ψει<:άζεται από ένα υψηλότερο ύψος απ' ό, τι χρειάζεται και μπορεί να
φύγει με κάποιον αέρα, πρόσληψη από τα φυτά, δηλαδή εfτε εναέρια όπως

αποτίθεται, είτε μέσω εδάφους, μπορεί να πάει στο έδαφος ι<:αι να υποστεί

μικροΒΙQl(.ή αποικοδόμηση ή μπορεί να εκπλυθεί.

Να ι<:αι εδώ μία πιθανή πορεία, τόσοι τόννοι μέσα στη λεκάνη απορροής να

εκπλυθεί ένα μέρος φυτoφaρμάι<:oυ και να ι<:αταλήξει μέσω του Σπερχειού ή

χειμάρρων στο ΜaλιQl(.ό ι<:όλπο.

Να μετατραπεί, χημική μετατροπή με οργανική ουσία, ν απορροφηθεί σε

αργιλλιι<:ά ορυι<:τά ή να φύγει με τα νερά απορροής. Πέραν να εκnλυθεί, εδώ

είναι πιο πολύ στα υπόγεια νερά, εδώ είναι στα επιφaνειαι<:ά νερά, μετα Βρόχινα

νερά μπορεί να φύγει.

Και τέλος μπορεί να εξαερωθεί, όταν υπάρχει υψηλή θερμoφασiα.

Καιπροχωράμε, για να μην καθυστερούμε, γιατί είναι καιο χρόνος πολύτιμος,

αν μπορούμε να δούμε εδώ το σuγι<:εKριμένo φυτοφάρμακο ή γενικά μία χημική

ουσία το ρυπαντή, πως μπαίνει μέσα στον οργανισμό ι<:αι τον κίνδυνο που δη-

μιουργεί. .
Μπορεί να μπει μέσα στον οργανισμό και να καταλήξει στο αίμα από το δέρμα

ή αναπνέοντάς το ή με το στόμα (πεmικό σύστημα) και θα δούμε στη συνέχεια

ένα μέρος μεταβολίζεται και αυτότο κομμάτι που μεταΒολίζεται μπορεί να είναι

τοξικό ή όχι. Ένα μέρος θα αποΒληθεί από το σώμα ι<:αι ένα άλλο μέρος απο

θηκεύεται στον λιπώδη ιστό.

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, όπως είδαμε την πιθανή πορεία παραπάνω,

έγινε σε κάποια μελέτη στην Αμερική που υπάρχουν πάρα πολλά πειραματικά

δεδομένα για το ΟΟΤ που είχε ι<:άνει επανάσταση πριν χρόνια για την καταπο

λέμηση της ελονοσίος.

Βλέπουμε εδώ συγκεκριμένα τη διαθρασnκή ιδιότητα του ΟΟΤ. Δηλαδή δεν

μπορούμε να παίζουμε με τα φυτοφάρμακα, δηλαδή είναι τόσο εmκίνδuνα, ας
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λένε και οι εταιρείες ότι είναι τόσο αθώα.

Δεν ξέρουμε ότι το DDΤ, παυ το ανακάλυψε α Πώλ Μύλλερ τα '39 και πήρε

μάλιστα ειδικά γί αυτό Νόμπελ ειρήνης τα '49 και έσωσε εκατομμύρια ζωές από

θανάτους λόγω της ελονοσίας, θρέθηκε τόσο επικίνδυνο και τοξικό σήμερα που

έχει βέΒαια γύρω στα '70 απαγoρεuτεί. Έχει μία κατανάλωση 3 εκατομμυρίων

τόwων, Βρίσκεται ακόμα σήμερα στον ανθρώπινο οργανισμό, έχει φτάσει στο

Βόρειο και νότιο πόλο μ'αυτό τον τρόπο, επειδή έχει κάποια διαθροιστική ιδιό

τητα.

Ενώ στον πυθμένα της λίμνης Μίτσιγκαν Η.ΠΑ από μετρήσεις βρήκανε 0,01
ΡΡΜ μιλιγκράμ στο λίτρο με τη διαθροιστική ιδιότητα που έχει, δηλαδή μπαί

νοντας στην τροφική αλυσίδα μέσω φυτοπλαγκτόν έφτασε στο 0,1, στη συνέχεια

στο ζωοπλαγκτόν, αφού το ζωοπλαγκτόν τρέφεται από το φυτοπλαγκτόν,

0,4Ρ.Ρ.Μ., στη συνέχεια στα ψάρια στο 99 ΡΡΜ και φτάνει στους γλάρους 3000
ΡΡΜ.

Δηλαδή αυτό μετρήθηκε ακόμη και σε ψάρια σ' όλη την υφήλιο και δυστυχώς

ακόμη σήμερα τοτόσο ευεργετικό φυτοφάρμακο βρίσκεται ακόμη ανάμεσά μας

και είναι τόσο επικίνδυνο, δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι ένα

φυτοφάρμακο είναι αθώο. Δεν ξέρουμε αυτή τη χημική ουσία,το φυτοφάρμακο.

Σήμερα υπολογίζονται γύρω στις 1000 χημικές ουσίες, σαν πρώτη ύλη που

κυκλοφορεί για να παραχθούν τα φυτοφάρμακα.

Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και τώρα τίθεται το πρόβλημα και το ερώτημα

τουλάχιστον και για τους γεωπόνους, αλλά και ευρύτερα για τους γεωργούς.

Πώς μπόρούμε να αποφύγουμε όλη αυτή την κοτάσταση, δηλαδή ποια μεθο
δολογία πρέπει να εφαρμόσουμε;

Η οδηγία μας πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, λιγότερα φάρμακα.

Η επιστήμη, η γεωπονική τουλάχιστον, στρέφεται d αυτόν τον τομέα. Τώρα

τελευταία η επιστήμη μας στρέφεται γύρω από τα μέσα και μεθόδους για ολο

κληρωμένη φυτοπροστασία, Δηλαδή θέλει να περάσει μήνυμα στους γεωρ

γούς, στους παραγωγούς ότι προς Θεού μην είσθε τόσο αθώοι και μη χρησι

μοποιείτε τόσο πολύ και σε τόσες ποσότητες τα φυτοφάρμακα.

Βέβαια οι εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι, που

δυστυχώς ακόμα δεν έχουν φτάσει σε ένα τόσο πειστικό βαθμό, ούτως ώστε να

το αποφεύγουμε.

Βρίσκονται στο ερευνητικό και πειραματικό στάδιο και μπορούμε να δούμε εδώ

όταν στο φυτό επάνω, δηλαδή η καμπάνια τώρα ποια είναι, ότι πέραν από τη

χημική μέθοδο, τα παρασιτοκτόνα, μπορούμε ένα ζιζανιοκτόνο να το κατα

στρέφουμε με μία φρέζα, μία κατεργασία εδάφους.

Μπορούμε να αποφύγουμε δηλαδή εκεί που ψεκάζουμε στο χωράφι για να μη

δημιουργούμε υπολείμμοτα και κοταλήγουν στη θάλασσα. Ή να κάνουμε μία

σωστότερη ορθολογική λίπανση ή και άλλες καλλιεργητικές μεθόδους.

Στη συνέχεια μπορούμε να εφαρμόσουμε μία από τις βιολογικές μεθόδους,

μία στείρωση, αντί να χρησιμοποιήσουμε φυτοφάρμακο, είτε με εισαγωγή φε

ρομονών στην καλλιέργεια και βελτίωση ωφέλιμων εντόμων, που μπορούν να
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φάνε, να KατασrρέΨOυν τα παράσιτα.

·Ετσι μπορούμε κάλλιστα να μειώσουμε πάρα πολύ τα φυτοφάρμακα, Μπο

ρούμε ακόμα να εισάγουμε παράσιτα εντόμων, επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών

και μετο κλάδεμα, Δηλαδή είναι μία καινούργια τεχνική, έτσι ώστε να μπορούμε

ν ανημετωπίσουμε και να μειώσουμε τα φυτοφάρμακα.
Ήθελα να πω, δίνοντας μία συνοmική εικόνα γύρω από τη γεωργική δρα

στηριότητα και το ρόλο που έχει επάνω στην ποιότητα του Σπερχειού ποταμού,

ο οποίος, όπως είπαμε, καταλήγει στο Μαλιακό κόλπο, ότι πέρα από τις γεω

ργικές δραστηριότητες, ο Μαλιακός κόλπος δέχεται απευθείας τη γερμανική

τάφρο και δέχεται ακόμη τα λύματα του Τυμφρηστού, της Μακρακώμης, της

Σπερχειάδας, δηλαδή είναι μεν οι γεωργικές δραστηριότητες πάρα πολύ σο

βαρός παράγοντας, αλλά συνηγορούν και τα αστικά λύματα που δέχεται ο

Σπερχειός,

Και σαν περιβαλλοντολόγος μπορώ να δω το πράγμα, ότι ναι μεν και από τις

μετρήσεις βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε, από μία μέτρηση ακριβώς, ποιος

είναι ο βαθμός και η κατάσταση ρύπανσης του Σπερχειού, αλλά στο κάτω μέρος

που και οι συγκεντρώσεις νιτρικώντόσο στο κάτω μέροςτου Σπερχειού, όσο και

στη θάλασσα είναι υψηλές και σημαίνει πράγματι τα λιπάσματα και φυτοφάρ

μακα συνεισφέρουν στη ρύπανση του MaλιαKOύ, δεν ξέρουμε βέβαια σε πόσο

θαθμό.

Χάρηκα ιδιαίτερα σήμερα, που άκουσα ότι ff αρχίσει μία πλήρης ωκεανο

γραφική μελέτη για τον Μαλιακό κόλπο, διότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε,

για να βρούμε σε ποια τροφική κατάστασηείναι ο Μαλιακός κόλπος και αυτό,

όπως είπαμε, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάθε μήνα μετρήσεις, όχι μία

μέτρηση για να μπορούμενα βγάλουμεσυμπεράσματαασφαλή.

Τα στοιχείαποικίλουνανάλογαμε τη θερμοκρασία.Η χημικήτους συμπεριφορά

είναι πάραπολύ διαφορετικήανάλογαμε τη θερμοκρασία,ανάλογαμε τα άλλα

χημικά χαρακτηριστικάπου έχει γί αυτό πρέπει κάθε μήνα να γίνεται μέτρηση

για να έχουμε μία πλήρη εικόνα.

Καιστη συνέχεια,αφούδούμεσε ποια κατάστασηείναι η τροφικήκατάσταση

του Μαλιακού, πόσος είναι ο θαθμός ρύπανσήςτου να προχωρήσουμεκαι να

ψάξουμεποιεςείναιοιπηγέςρύπανσηςπουτοπροκαλούν.Είναιπράγματι,είναι

ο Σπερχειός, είναι αυτό το υλικό που φέρνει, είναι τα λιπάσματακαι τα φυτο

φάρμακα;

Πρέπει να επισημάνουμε,είναι τα ελαιοτριΒεία,τα σφαγεία, είναι τα λύματα,

δηλαδήπρέπειέναν -έναν παράγοντα ρύπανσης χωριστά ν" αρχίσουμε και αυτά

να τα μετράμε, αν δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε.

Και για να μιλήσουμε τελικά για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, που είναι

πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για τα λιπάσματα, όπως είδατε πέφτουν πάρα

πολλοί τόννοι, για να χρησιμοποιηθεί μιά καλή, μιά ορθολογική λιπαντική αγωγή

από το γεωργό.

Σήμερα, δυστυχώς, η πείρα μου τουλάχιστον το λέει και από τη προηγούμενη

εμπειρία που είχα στην Κωπαϊδα, χρησιμοποιούν για να πετύχουν αποδόσεις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



-116 -

καλύτερες, για μεγαλύτερο κέρδος, διπλάσιες ακόμα ποσότητες αrίό,τι χρει

άζεται η συγκεκριμένη καλλιέργεια, το συγκεκριμένο έδαφος.

Βέβαια έχουν και το δίκιο τους, διότι από τη δική μας πλευρά ως Υπουργείο

Γεωργίας, δεν έχουμε ακόμα οργανωθεί να φτιάξουμε τα εδαφολογικά εργα

στήρια, όσο και τη φυλλοδιαγνωστική για να μπορεί να πείσει τον παραγωγό ότι

πράγματι σε αυrή την καλλιέργεια πρέπει να ρίξουμε τόσο λίπασμα. Πιο πολύ

σήμερα η λίπανση εστιάζεται στην εμπειρία, αλλά και την ανάγκη του παρα

γωγού για να κερδίσει ρίχνει περισσότερο λίπασμα.

Και ειδικά πρέπει να σταθώ στα νιτρικά, τα οποία εκπλύνονται πάρα πολύ

εύκολα και φτάνουν στον Μαλιακό κόλπο. Αν σκεφθεί κανείς και από την προη

γούμενη δουλειά όσο και εδώ, τα νιτρικά είναι σημαντική πηγή και παράγοντας

βασικός και δείκτης για τη ρύπανση του Μαλιακού κόλπου.

Σ αυτό το σημείο δεν μπορώ να πω περισσότερα και δεν μπορούμε, τουλά

XIorov, περισσότερο να πείσουμε τον παραγωγό να μη ρίχνει τόσο λίπασμα.

Ένα άλλο, συνειδησιακά τουλάχιστον, περιβαλλοντικά πρέπει να είναι πάρα

πολύ καθαρός, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση και προσεκτικός στα φυτοφάρ

μακα. Βλέπουμε σήμερα στις αποβάθρες, στο Σπερχειό ποταμό, κουτιά από

φυrOφάρμαKα και βυrία να πλένονται και να ρίχνονται τα απόπλυrα μέσα στο

ποrάμι. Ίσως απ" αυτές τις αιτίες να unάρχουν θάνατοι ψαριών και σ' αυτό τον

τομέα οι παραγωγοί πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί.

Η μόνη μελέτη που καταφέραμε, τουλάχιστον, σαν Σταθμός Ερεύνης, εγώ σε

συνεργασία με το Κτηνιατρείο Λαμίας, πρoσnαθήσαμετo '88 για να κάνουμε μιά

πρώτη ανάλυση στη θάλασσα σε ορισμένες θέσεις, όσον αφορά τα κολοβα

κτηρίδια και θρεπτικά, βέβαια, στοιχεία, αλλά και τα κολοβακτηρίδια, να δούμε

σαν δείκτης σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Μαλιακός, σε πόσο βαθμό ρυπα

σμένος είναι.

Και είδαμε ότι στη θέση Αγ. Τριάδα είχε πάρα πολύ χαμηλό, ας το πούμε 93,
90 και 7 το Σεmέμβριο, τον Αύγουστο, τον Ιούνιο και τον Απρίλιο σε κολοβα

κτηρίδια αντίστοιχα.

Βλέπουμε στη συνέχεια oro Μώλο, σε παρόμοια κατάσταση σε σχέση με την

Αγ. Τριάδα, και σε μία θέση στα Καμένα Βούρλα τον Απρίλιο είχε 7 και, όταν η

τουριοπκή περίοδος άρχιζε, ανέβηκαν πάρα πολύ τα κολοβακτηρίδια 324, 240
τον Αύγουστο, 460 το Σεπτέμβριο και 210 τον Οκrώβριο.

Δηλαδή, θέλαμε σαν έρευνα να δούμε έναν δείκτη, σε ποια ΚαΥάσταση βρί

σκεται ο Μαλιακός. ΤΟ Aσnρoνέρι και αυrό είχε κάποια κολοβακτηρίδια, 23. 21,
7 όπως και η Α'γ'. Μαρίνα που περίμενα να έχει KOλOβαKrηρίδια, μα δεν είχε

καθόλου, γιατi δεν έχει καθόλου τουριστική κίνηση.

Εδώ στο STlLIS BEACH Βρήκομε μερικά κολοΒοκτηρίδιο 240, 243, με μερικές

μετρήσεις. Στον Καραβόμυλο, εδώ μου έκανε πάρα πολλή έκπληξη, βέβαια τα

παίρναμε κάπου δύο μέτρα μέσα από τη θάλασσα και σ' ένα βάθος μισό μέτρο

κάτω από την επιφάνεια και βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.

Aυrό επειδή γειτνιάζουν κάτι ψαροταβέρνες εκεί στην παραλία, ίσως ο βό

θρος και ra κουζινικά συνεισφέρουν στο να υπάρχει, πράγματι με ξενίζει, πάρα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



• 117 -

πολύ υψηλό. Οι Ράχες και αυτές καθαρές, όσο και ο Ποσειδώνας των Καμένων

βούρλων ,είχε λίγο ανεβασμένο, διόπ όπως ξέρουμε υποθαλάσσια ρίχνει τα

λύματα στη θάλασσα 50, 150. Παρ' όλα αυτά ΣUΓKρίνOVΤαςΤOν Ποσειδώνα, γιατi

έχω και αναλύσεις και από το Σίσυ, δίπλα σε απόσταση 100 μέτρων, είδα όπ

υπήρχε μεγάλη διαφαρά.

Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να δώσουμε. Σε ένα άλλο σημείο μπορούμε να

voφερθούμε γιατί από προηγούμενες τουλάχιστον μελέτες και ομιλητές αvo

φερθήκανε και στα θαρέα μέταλλα. Πράγματι Βλέπουμε μερικές μετρήσεις στο

Μαλιακό από βαρειά μέταλλα.

Σε ειδικές σπουδές, γιατί τώρα λείπω κάνα- δύο χρόνια έχω ·εκπαιδευτική

άδεια, Βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, μπορούμε

να δούμε άτι, ενώ τα θρεπτικά στοιχεία μαγγάνιο, χαλκό, ιχνοστοιχεία και άζωτο,

φώσφορο, κάλλιο, τα χρειάζεται το φυτό και τα παίρνει, ενώ όσον αφορά τα

μέταλλα τα παίρνει ως ένα Βαθμό, αλλά στη συνέχεια είναι τοξικά για τα φuτά.

Και βλέπουμε εδώ όπως δείχνει η καμπύλη, ότι όσο η συγκέντρωση στο έδα

φος υπάρχει, έχει κακή επίδραση στο περιΒάλλον.

Τα είδαμε σε μία μελέτη στο Μαλιακό κόλπο. Σημαίνει άτι μετα 2,5 εκατομμύρια

φερτών υλών το χρόνο παρασύρονται και σωματίδια εδάφους, τα οποία στη

γένεσή τους περιέχουν μέταλλα και αυτά με τη μικροβιακή επίδραση αποσυ

ντίθενται και δείχνουν τα στοιχεία μέταλλα στον Μαλιακό κόλπο.

Βέβαια οι ποσότητες είναιπάρα πολύ μικρές. Ακόμη και ένας άλλος λόγος που

Βρήκαμε μέταλλα στο Μαλιακό, είναι ασφαλώς από τα λύματα, γιατί όπως όλοι

ξέρουμε, η γερμανική τάφρος ρίχνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες.

Και θα ήθελα, τελειώνοντας να μη σας καθυστερήσω άλλο, να πώ ότι είμαι

χαρούμενος που σε αυτό το συνέδριο άκουσα όπ ffaPXiOEI μία πλήρης ωκε·

ανογραφική μελέτη που σημαίνει όπ μόνον ένα Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να

μας δώσει πια τέτοια τεκμηριωμένα στοιχεία και σε όλο το διάβα του χρόνου,

για να μπορούμε στη συνέχεια να ψάξουμε και να επισημάνουμε τις πηγές

ρύπανσης και μόλυνσης, είτε αυτές λέγονται Σπερχειός, είτε λέγονται ελαιο

τριβεία, είτε λέγονται χοφοστάσια και άλλες γεωργικές δραστηριότητες, να τις

μετρήσουν και αυτές και το Σπερχειό για να μπορούν να παρθούν τα κατάλληλα

μέτρα για να σωθεί τελικά ο Μαλιακός κόλπος.

Και ένα άλλο στοιχείο ήθελα να επισημάνω, είναι ότι ο Μαλιακός κόλπος

δέχεται στη γερμανική τάφρο και πολλά βοθρολύματα και από άλλες δραστη

ριότητες μακριά απότη Λαμία, όπωςτα Καμένα Βούρλα, και βα ήθελα δεν ξέρω,

σαν περιβαλλοντολόγος βλέπω, ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα

ήθελα να λειτουργήσει, πάτε θα λειτουργήσει αυτός ο βιολογικός καθαρισμός.

Δεν νομίζω όπ μπορώ να πω περισσότερα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κ. ΑκρίΒο, για την τόσο εμπεριστατωμένη

εισήγησή σας και για τα στοιχεία που μας δώσατε για τη ρύπανση που επιτε

λείται στο Μαλιακό κόλπο εξ αιτiας των γεωργικών φαρμάκων. Είναι ένα άλλο
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σημείο που πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή αn',)λους εμάς που σχε

διάζουμε και αποφασίζουμε σε τοπικό επίπεδο.

Θα σας ευχαριστήσουμε και για τη μεθοδολογία την οποίαν μας αναπτύξατε.

ΒέΒαια δεν ξέρω αν στενοχωρήσατε τον αγαπητό μας εδώ Δήμαρχο, φίλο, για

τα κολοΒακτηρίδια που αναφέρατε, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το Συνέδριό

μας αποτελείται από εισηγητές που εκπροσωπούν Πανεπιστήμια, Δημόσιες

Υπηρεσίες σε επίπεδο στελεχιακό, από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοί

κησης και από διάφορους προοδευτικούς ανθρώπους.

Έχω τονίσει και στο προηγούμενο Συνέδριο, αλλά και εχθές και σήμερα το

πρωϊ, ότι δεν είναι κατανάγκη υποχρεωτικό να κατευθύνονται όλες οι εισηγή

σεις σε ένα σημείο, διότι τότε θα ήτανένα προκάτ συνέδριο και θα εστέφετο από

αποτυχία. Η οποιαδήποτε διαφωνία μας είναι απόλυτα χρήσιμη, γιατί πιστεύ

ουμε ότι απέναντι από τη θέση και την αντίθεση σχηματίζεται μία άριστη σύν

θεση.

Όποιος έχει αντίθετη άποψη από τους προλαλήσαντες θα του δοθεί στοτέλος

ο χρόνος να το αντικρούσει Όμως, κ. Δήμαρχε, όπως και εσείς αγαπητοί φίλοι,

δεν πρέπει να εκνευρίζεσθε. Με επιχειρήματα καταρρίπτουμε, με φωνές αντι

θέτως κρύΒουμε αδυναμίες και επειδή πιστεύω, ότι δεν έχετε αδυναμίες και με

επιχειρήματα θα καταρρίψετε αυτά τα πράγματα.

Ευχαριστώ.

Εισήγηση Χ. Ελευθ. Παπαδημητρίου,

Νομιάτρου, Δρα και Επ. Καθηγητή ΤΕΙ .

.. ΜαλιαΧός χαι μόλυνση"

Θέλω να κάνω μία διόρθωση. Ο τίτλος της εισηγήσεώς μου δεν είναι -Μα

λιακός και ρύπανση-, είναι -Μαλιακός και μόλυνση-.· Μλοπράγμα η ρύπανση και

άλλο πράγμα η μόλυνση.

Ειδικότερα το θέμα το δικό μου είναι εξειδικευμένο, γιατί όπως ξέρετε, όταν

λέμε μόλυνση εννοούμε όλους τους κινδύνους που έχουν σχέση με τα μικρόΒια

τα οποία προκαλούν επάνω στον άνθρωπο έμμεσα ή άμεσα και ειδικότερα είναι

τα μικροΒιολογικά χαρακτ/ριστικά των νερών κολύμΒησης του Μαλιακού κόλ

που.

Πρόλογος - Ειοογωγή

ΤΟ θαλασσινό νερό πλησίον των πόλεων μολύνεται σοΒαρά από το περιε

χόμενο των αποχετευομένων υπονόμων στη θάλασσα.

Τα θαλάσσια λουτρά που συνδυάζουν την αναψυχή, την άθληση και την

σκληραγωγία, μπορούνναποΒούν επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων, εάν

αυτά πραγματοποιούνται σε μολυσμένα, ακάθαρτα και μικροΒιοΒριθή θαλάσ

σια νερά.

Η αλματώδης πληθυσμιακή ανάπτυξη όλων των παραθαλάσσιων οικισμών, σε

Βάρος των ορεινών, η έντονη και, πολλές φορές, άναρχη Βιομηχανική ανάπτυξη
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με τα βιομηχανικάαπόβλητα και τη διάθεση αυτών και των αστικών λυμάτων,

χωρίςβιολογικήεπεξεργασία,στη θάλασσακαθώς και οι πρόχειρεςλύσειςπου'

εδόθησαν και δίδονται σε πολλές περιmώσεις, μαζί με την έντονη χρησιμο

ποίηση των γεωργικώνφαρμάκων και λιπασμάτωντα οποία με την έκπλυση

οδηγούνταικαι αυτά στη θάλασσα,δημιουργούνδικαιολογημένουςκινδύνους

καιγίαυτότοενδιαφέροντων κατοίκωνκαιτης Πολιτείαςείναιέντονοκαιζωηρό

για την ποιότητατων νερών κολύμβησης.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η θαλασσοθεραπείαμε τη βελτίωση της

μυϊκής δύναμης, με την άσκησητου ελαφρού υδρομασάζαπό την κίνηση των

ανέμων και των κυμάτων, την αύξηση της ορέξεως, τη διέγερσητης καρδιο

αγγειακής λειτουργίας και την ευεργετική επίδραση των ιχνοστοιχείωντου

θαλάσσιου νερού, (όπως είναι το ιώδιο, τα χλωριούχα,το μαγνήσιο,το ασβέ

στιο, το κάλλιο, το νάτριο), επιδρούν θετικά στην υγεία του ανθρώπου και

αποτελούνμέσο θεραπείας.

Ενδεικτικάαναφέρουμεότι παράτο γεγονός,ότι η απώλειαθερμαντικούτου

ανθρωπίνου σώματος είναι πέντε φορές μεγαλύτερη στο νερό, απ' ό,ΤΙ στον

αέρα, στην ίδια θερμοκρασία,όμως το άτομο χάρη οτη σκληραγωγία,μπορεί

να παραμείνειεπί μακρόν στο νερό χωρίς κινδύνους.

Εάν σαυτά προσθέσουμεκαι όλα τα ερεθίσματατου θαλάσσιου περιβάλ

λοντος, όπως είναι η αεροθεραπεία που διεγείρει τις δραστηριότητες του

οργανισμού, (καρδιοαγγειακοίκαι αναπνευστικοί μηχανισμοί), το μηχανισμό

θερμορρύθμισηςεξασκώνταςτο άτομο στις απότομες μετεωρολογικέςμετα

βολές που έχουν σαν συνέπεια την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού,

ιδιαίτερα σε ορισμένες ασθένειες όπως είναι τα κρυολογήματακαι οι βρογχί·

τιδες, καθίσταταιφανερή και αυτονόητηη μεγάλη σημασίατου συστηματικού

μικροβιολογικούελέγχου της ποιότηταςτων θαλασσίωννερών και των ακτών

κολύμΒησης.

Κι ένας άλλοςλόγοςπου επιβάλλειτονμικροβιολογικόέλεγχοτωννερώνείναι

το γεγονός ότι τα λύματα λόγω υψηλοτέραςθερμοκρασίαςανέρχονταιστην

επιφάνεια και με τα θαλάσσια ρεύματα ή και τα επιφανειακάμε την επίδραση

των πνεόντων ανέμων διασκορπίζουνκαι μεταφέρουνσε μακρύτερεςκαι ευ

ρύτερες αποστάσειςτους ρύπους από το σημείοτης διαθέσεωςαυτών, όπως

συνέβη και με το Δούναβη και την Ολλανδία.

Και πρέπει να πούμε ότι τόσο η μόλυνση, όσο και η ρύπανση αποτέλεσαν

κύριουςπαράγοντεςυποβάθμισηςορισμένωνθερέτρων,πουπαλαιότεραείχαν

έντονη κίνηση, όπως συνέβη με το Νέο Φάληροπου μετέπεσεσε πλήρη μαρα·

σμό μετά την κατασκευήτου κεντρικούαποχετευτικούαγωγούτων Αθηνώντο

1961.
Ούτε θα πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι η ποιότητα του νερού επη

ρεάζει τον ενάλιο πλούτο όπως η μόλυνση των οστρακοφόρων και μαλακίων,

(όπως είναι τα στρείδια, τα μύδια και κυδώνια), που έχουν αποτελέσει πολλές

φορές αιτίες εκρήξεως επιδημιών τροφογενούς αιτιολογίας ιδιαίτερα κατά την

περίοδο της μεγάλης Τεσσαρακοστής (Καθαρά Δευτέρα) λόγω του εθίμου της
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νηστείας.

Το Τμήμα Υγιεινής παρακολουθεί εδώ και μία δεκαετία με συστηματικό

έλεγχο την πoιόrητα των νερών των ακτών κολύμβησης του MaλιαKOύ κόλπου.

Οι δειγματοληψίες αρχίζουν τον Απρίλιο περίπου κάθε χρόνο πριν τη λουτρική

περίοδο και λήγουν τον AίJγoυστo.

Ο μικροβιολογικός έλεγχος των θαλάσmων νερών, που άρχισε για πρώτη

φορά το 18β4 και τιμητικά αναφέρουμε τον πρώτο ερευνητή τον CERTES έγινε

αντικείμενο ευρέων επιστημονικών συζητήσεων και ερευνών και πολλάκις πεδίο

. έντονων διαφωνιών.

Και αυτό προκύπτει από τα ευρέα όρια διακυμάνσεως των ορίων των μικρο

βίων, που πρέπει να περιέχονται σε 100ML. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά τα οποία

λέμε ότι βρέθηκαν τόσο δεν έχουν καμμία αξία, καμμία αξιολόγηση, αν δεν

έχουμε τα επιτρεπτά όρια, καθώς και τα συνοδά άλλα κριτήρια, όπως πρέπει να

είναι, δεν αρκεί μόνον στα κολοβακτηριοειδή ο δείκrης πρέπει να συνοδεύεται

και από τον δείκτη των κολοβακτηριδίων και μπορούν να εξειδικευτούν και

ακόμη περισσότερο στους εντερόκοκκους.

Και αυτό επαναλαμβάνω προκύπτει από τα ευρέα όρια διακυμάνσεως που

έχουν θεσπιστεί από τις διάφορες χώρες.

Έτσι η ΑΟΥΑL COMMISSION SEWAGE DISPOSAL πάρα πολύ νωρίς το 1904,
ήταν αρκετά ελαστική και θεωρούσε ότι δεν υπάρχει σοβαρή απειλή για τη

δημόσια υγεία, εφόσον λαμβάνονται λογικά μέτρα για την εκλογή της θέσεως

του μήκους και το βάθος εκβολής του αγωγού, οι υγειονομικές όμως υπηρεσίες

του CONNECTICUT (scott 1931)ταξινόμησαν τα θαλάσmα νερά σε τέσσερις

κατηγορίες, τα οποία υιοθέτησε και η Ελλάδα το 1965 μετά από μεγάλο αριθμό

εργασιών που έγιναν στη δεκαετία του '50 και αυτά περιλαμβάνονται μέσα στη

221 υγειονομική διάταξη.

Εδώ θα δείτε τα όρια τα οποία που έχουν βάλει, είναι στο Οντάριο του Καναδό,

είναι διάφορες πόλεις, είναι το 1963 νομίζω, που ορίζει ως επιτρεπτό αριθμό

κολοβακτηριοειδών, για το Τορόντο είχε 4.500 ,το Χάμιλτον είχε 24.000 και μία

άλλη χώρα είχε 2.083.
Αυτά είναι για τα κολοβακτηριοειδή. Και βέβαια έχει ορίσει και τους εντερό

κοκκους. Είναι το επιθυμητό όριο 500, ενώ το ανώτατο επιθυμητό όριο είναι

10.000. Και τα κολοβακτηρίδια είναι 100-500 και βέβαια οι εντερόκοκκοι είναι

μέχρι 100. Αυτά είναι, λοιπόν, τα όρια που ορίσθησαν με την υπουργική από

φαση που είναι εναρμονισμένη με τα ισχύοντα στις χώρες της ε.ο.κ.

Επιβίωση μικροοργανισμών.

Είναι χαρακτηριστικό το πόρισμα της Επιτροπής επί της μολύνσεως των

θαλασσίων περιοχών λούσεως της Αγγλίας το 1959, η οποία έλεγε: -Η λούση

ακόμα και σε βαρέα ρυπαινόμενα δια λυμάτων θαλάσmα νερά ενέχει ασήμα

ντον κίνδυνο για την υγεία-.

Αλ/οι όμως όπως ο Τισσέτ και ο Μπριζού το 1966 και '68 δέχονται ότι η

ρύπανση των θαλάσσιων νερών με λύματα, αν υπερβούν κάποιο όριο, τότε

υπάρχουν κίνδυνοι για τους λουσμένους.
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ΟΙ ενδείξεις, λοιπόν, ότι είναι δυνατόν να προκληθούν μολύνσεις κατά την

κολύμβηση είναι λίγες. Και αυτό οφείλεται στην ικανότητα αυτοκαθαρμού της

θάλασσας και την μικρά επιβίωσητων παθογόνων μικροβίων στο θαλάσσιο νερό

αλλά και στο διάφορο βαθμό ανοσίας του κάθε οργανισμού με τις αφανείς

λοιμώξεις ή κρυψιμολύνσεις.

Οι παρατηρούμενες σπανίως μυκητιάσεις του δέρματος και των βλεwογό

νων, όπως αναφέρει ο Τισσέττο 1966, σταφυλοκοκκικές μΟλύνσεις,( ο Paoieti
και ο Brisu το '65 και '68 αντίστοιχα) κάι ενίοτε φλεγμονές του έξω ωτός δέον να

αποδοθούν στην ενεργοποίηση των σαπροφυτικών μικροοργανισμών αυτών,

που σαπροφυτούν στο δέρμα και τις ανοικτές κοιλότητες του οργανισμού και

τα οποία με τη διαβροχή του δέρματος από το νερό διέσnασαντη φυσική άμυνα

του δέρματος στο φραγμό και κατέστησαν παθογόνοι

.Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι σταφυλόκοκκοι, που είναι βέβαια

ανθρώπινης προέλευσης μικροοργανισμοί, αποβάλλονται από το δέρμα, από

το περίναιο και το ρινοφάρυγγα, όπου συxvάζουν πολλοί κολυμβητές, και δεν

έχει καμμία σχέση με τη ρύπανση, με εντερικά μικρόβια, δηλαδή με αγωγούς

λυμάτων ή άλλων αποβλήτων,

Ας σημειωθεί όμως ότι οι σταφυλόκοκκοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και

καταστρέφονται αμέσως με την επαφή τους στο θαλάσσιο νερό. Τα αστικά

~ύματα που προέρχονται εκ χώρων υγιεινής είναι εξαιρετικά μικροβιοβριθή. Η

περιεκτικότητα κυμαίνεται σε υψηλότατα ποσοστά από 1-10 εκατομμύρια μι

κρόβια ανά κυβικό εκατοστό, από τα οποία τα 100.000 ανά κυβικό εκατοστό

περιέχουν κολοθακτ/ρίδια και πλήθος παθογόνα από ασθενείς και υγιείς φο.

ρείς, Και θα δημιουργείτο μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης των θαλάσσιων νερών,

ιδιαίτερα στις περιοχές εκβολής ανοικτών ποταμών και ρυακίων, που έχουν

καταστεί λίγο ή πολύ, νομίμως ή παράνομα αποδέκτες και αγωγοί λυμάτων αν:

1)τα μικρόβια λυματικής προελεύσεως δεν αδρανοποιούνταν μάλλον σχετικά

γρήγορα, αφού σύμφωνα με τα πειράματα του Τόμας το 1964, ο αριθμός των

μικροβίων ελαπούται κατά 90% μέσα σε 40 λεπτά και η ελάττωση αυτή δεν

οφείλεται στην αραίωση, αλλά στη νέκρωση ή καθίζηση των μικροβίων.

Κατά δε τον Ζόμπελ τα 99,9 % των μικροβίων μετά την επαφή τους με το

θαλάσσιο νερό καταστρέφονται μέσα σε 48 ώρες. Αν ληφθεί υπόψη όμως ο

τεράσnoς αριθμός των μικροβίων, που περιέχονται στα λύματα, τότε και το

μικρό ποσοστό το 0,1% των μικροβίων τα οποία επιζούν, αντιπροσωπεύουν

μεγάλο πληθυσμό μικροοργανισμών, που διασπείρεται Αν λάβουμε υπόψη μας

ότι κάθε κυβικό εκατοστό λύματος που αναφέραμε προηγούμενα περιέχει 1
εκατομμύριο μέχρι 10 εκατομμύρια μικροοργανισμούς, τότε το 0,1% avrInpcr
σωπεύει 1.000-10.000 μικροοργανισμούς ανά κυβικό εκατοστό.

Και γί αυτό σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία, είναι το άρθρο 5 της 221
Γενικής Διατάξεως "ανεξαρτήτως βαθμού καθαρισμού και απολυμάνσεως

απαγορεύεται η κολύμβηση σε ακτίνα 200 μέτρων από το σημείον εκβολής

αγωγού λυμάτων".

Παρόμοιο χρόνο επιβίωσης έχουν και άλλα παθογόνα εντερικά μικρόβια,
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όπως είναι οι σαλμονέλλες, οι σιγκέλες, με εξαίρεση από το μuκοβακτηρίδιο της

φυματιώσεως που έχει εξαιρετική αν1"Οχή και ανευρίσκεται μετά και από πολ

λούς μήνες.

Και εδώ μία παρένθεση. Γίαuτό εδώ θα ξέρετε, ότι όταν λειτουργούσε πα·

λαιότερα το Σανατόριο στη Λαμία, υπήρχε ειδικός βιολογικός καθαρισμός πριν

τα λύματα του Σανατορίου πέσουν μέσα στον KενrρΙKό αποχετευτικό αγωγό.

ΒέΒαια δεν διαφέρει ότι έχει σήμερα θεσμοθετηθεί και υπάρχει ένας όρος,

ένας συντελεστής που ορίζουμε είναι ο Τ90 με τον οποίον καθορίζουμε σε πόσο

χρόνο το 90% των μικροβίων καταστρέφεταΙ. Αυτός ήταν ένας παράγων που

καταστρέφει και m;οτώνει τα μικρόβια.

Ο δεύτερος παράγων ο οποίος μας προφυλάσσει είναι το γεγονός ότι το

θαλάσσιο νερό έχει μεγάλη ικανότητα αυτοκαθαρμού. Και αυτή επιτυγχάνεται

με την προσρόφηοη των μικροΒίων σε εν αιωρήσει σωματίδια, οργανικά ή

ανόργανα και στη συνέχεια καθίζηση αυτών στον πυθμένα.

Δεύτερον στη διασnoρά,.την αραίωση και την ηλιακή ακτινοΒολία η οποία,

όπως ξέρετε, είναι μικροΒιοκτόνος και η οποία είναι δραστική μέχρι Βάθους 50
εκατοστών, όταν όμως η θάλασσα είναι καθαρή και δεν είναι θολή, γιατί τότε

απορροφάται από τα σωματίδια αυτά ή δεν εμπεριέχει πολλά εν αιωρήσει.

Τρίτον το διαλελυμένο οξυγόνο και τέταρτον την αντμικροΒιακή δράση των

Βαρέων μετάλλων και η αμφιλεγομένη επίδραση στην επιΒίωση των μικροΒίων

που είναι το ιώδιο και το χλωριούχο νάτριο. Δηλαδή κατά πόσοντο αλμυρό νερό

ή το ιώδιο το οποίον περιέχεται είναι αμφιλεγόμενο, αν αυτά συμΒάλλουν στην

καταστροφή των μικροΒίων.

Αν στα παραπάνω προστεθούν και οι Βιολογικοί παράγοντες, όπως είναι η

φαγοκυπαρική ιδιότητα του νηκτού ζωοπλαγκτόν. Την ανταγωνιστική δράση

των διαφόρων μικροΒίων, στην οποίαν συμπεριλαμΒάνεται και η δράση των

μικροΒιοφάγων καθώς και η έκκριοη σε ορισμένες εποχές του έτους από το

φυτοπλαγκτόν με μερικές αντιΒιοτικές ουσίες. Άλλοι δεν αποδέχονται ότι είναι

αντιΒιοτικές ουσίες, αλλά είναι ουσίες με αντισηmική δράση, όπως υποστηρίζει

ο Όμπερτ το 1968 καθώς και ακαθόριστους Βιολογικούς εισέτι παράγοντες

δεδομένου ότι η αντψικροΒιακή δράση του θαλάσσιου νερού είναι πλέον έκ

δηλος το θέρος, παρά τους χειμερινούς μήνες που θεωρείται, σχεδόν, ανύ

παρκτη.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητός ο μηχανισμός αυτοκάθαρσης των θαλάσσιων

νερών. Αλλά στο Μαλιακό κόλπο υπάρχει και μία άλλη ιδιαιτερότητα. Είναι η

ύπαρξη εκτεταμένων ελών, που τα είδατε και εδώ και σε ορισμένα σλάιτς από

προηγούμενους εισηγητές, κατά μήκος των δυτικών και των νότιων ακτών του,

ιδία κατά το σημείο εκΒολής της γερμανικής τάφρου, η οποία είναι αποδέκτης

των αστικών λυμάτων της πόλης Λαμίας.

Τα έλη αυτό εγκλωΒίζουν και εξαφανίζουν δίενταφιασμού μεγόλες ποσό

τητες οργανικής ύλης και δρουν σαν υποδοχείς μετασχηματισμού του αζώτου

εισάγοντας οξειδωμένες μορφές αζώτου και εξάγοντας ανοιγμένες διαλυτές

μορφές, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αποΒάλλεται απευθείας στην ατμόσφαιρα
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με τ/ διαδικασία τ/ς απoνiτρωσης. Επίσης φαίνεται πως τα ιζήματα των παρά

κτιων ελών συσσωρεύουν πολλά βαΡέα μέταλλα. μεταξύ των οποίων είναι τα

τοξικά, όπως είναι ο μόλυβδος, όπως είναι ο χαλκός, όπως είναι ο ψευδάργυρος

ο σίδηρος και το μαγγάνιο.

Η ύπαρξη αυτών των ελών στον Μαλιακό είναι KαθOΡΙσnκή και σημαντική,

διότι αν και αυξήθηκε, - υπερδιπλασιάστηκε - το οργανικό φορτίο που φτάνει

στον κόλπο. δεν δημιουργήθηκαν μικρής ή μεγάλης έκτασης για μικρότερο ή

μεγαλιiτερo διάσrημα σηπτικές ή ανοξικές συνθήκες, oιiτε καν στα βαθιiτατα

σημεία του κόλπου.

Πώς έγινε η δειγματοληψία.

Η δειγματοληψία η οποία έγινε για τον προσδιορισμό των μικροβιολογικών

χαρακτηριστικών, είναι αυτή που ακολουθήθηκε για τ/ δειγματοληψία των πο

σίμων νερών. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, φιαλλίδια με εσμυρισμένο πώμα χω

ρητικότητας 250Κ.εκ. τα οποία αποστειρώνονται σε 160 Βαθμούς για δύο ώρες

ή στους 160 για μία ώρα, είναι με ειδική συσκευασία που δένονται, είναι ειδικός

ο τρόπος λήψης, είναι ειδικοί οι χειρισμοί α οποία πρέπει να γίνονται και γίαιrτό

θα ήθελα να ρωπΊσω αυτούς που αναφέρθηκαν σε μικροΒιολογικά στοιχεία να

δούμε πού έγιναν, πώς έγιναν, πώς έγινε το δείγμα κλπ.

Υπάρχει ειδική τεχνική, καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας τα οποία γίνο

νται σύμφωνα με τις οδηγίες τ/ς ΕΟΚ, γίνονται 30 ή 40 εκατοστά κάτω απότην

επιφάνεια του νερού για να μη πάρουμε επιφανειακά, επιφανειακά παίρνουμε

μόνον όταν χρειάζεται να πάρουμε διάφορους υδρογονάνθρακεςόπως είναι

λίπη, έλαια κλπ. καθώς δε και το σημείο, γιατί σημείο που πρέπει να λαμβά

νονται τα δείγματα, πΡέπει να γίνονται σ εκείνο το σημείο, όπου η ημερήσια

πυκνότητα των κολυμΒητών είναι η μεγίστη.

Κατόπινέχει σημασίαη μεταφορά,όλααυτάμεταφέρονταιμέσα σε ισόθερμα

ψυγεία, αφού τοποθετηθούνχημικοί πάγοι και λαμβάνεταιπρόνοιανα φτάσουν

στο υγειονομικόεργαστήριο μέσα σε τρεις έως τέσσερις ώρες, για να είναι τα

αποτελέσματα αξιόπιστα.

Εδώτα αποτελέσματακαιη έρευναέγινε μετο κεντρικόεργαστήριοδημόσιας

υγείας Αθηνών, άπου αποστέλλονται και από εκεί μας έρχονται τα αποτελέ

σματα.

Η μικροΒιολογική εξέταση μας πληροφορείγια το Βαθμό μόλυνσης του θα

λασσινού νερού και μας επιτρέπει να καθοριστούνοι περιοχές, όπου θεωρού

νται ασφαλείς και κατάλληλεςγια τη λούση του κοινού από υγειονομικήςπλευ

ράς.

Η μικροβιολογική εξέταση είναι η πλέον ευαίσθητος μέθοδος για τ/ν ανί

χνευση της προσφάτου ρυπάνσεωςτου νερού με κοπρανώδη υλικά. Επειδή η

αναζήτησηεντεροπαθογόνωνμικροοργανισμώνείναι δυσχερεστάτηστηνπρά

ξη και ενίοτε η καλλιέργεια απo6aίνειaρνητική. ενώ υπάρχουν μικρόβια. έχουν

καθοριστείως κΡιπΊρια. ως δείκτες ρύπανσης και ανεύρεσηςτων κολοθακτη

ρισειδών, είναι αυτά που λέμε ΠΑΚ (Πιθανός Αριθμός Κολo6aκτηροειδών),η

ανεύρεση των οπάων είναι ενδεικτική της ρύπανσης του νερού από περιπω-
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ματικές ουσίες ανθρώπωνή και ζώων.

Επί θετικώνπεριπτώσεωνσυνεχίζεταιο έλεγχοςγιατον προσδιορισμότης Ε.

Coli και μάλιστα του τύπου 1, ο οποίος είναι ένας αυτόχθονας μικροοργανισμός

του εντέρου του ανθρώπου και υποδηλώνει αναμφισΒήτητα εντερική προέλευ

ση της μολύνσεως.

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται διεθνώς και υπάρχει μία σχέση και μάλιστα

έχει αρχίσει πάρα πολύ νωρίς από τις αρχές του 200U αιώνα.

Ενίοτε, λοιπόν, αναζητούνται και εντερόκοκκοι ως δείκτες ρυπάνσεως του

νερού.

Η αναζήτηση των εντεροκόκκων έχει σημασία για την επιβεβαίωση της εντε

ρικής προελεύσεως των ανευρεθέντων κολοθακτηριοειδών, όπου υπάρχουν

αμφιΒολίες αν αυτά προέρχονται από κοπρανώδεις ακαθαρσίες ή όταν ανευ

ρεθούν άτυπα κολοθακτηρίδια.

Διαλελυμένο Οξυγόνο.

Θα σας δείξω τα σημεία στα οποία έγιναν δειγματοληψίες, είναι 48. Ξεκινάμε
από τη Γλύφα, είναι στην ανατολική και δυτική πλαζ, είναι στ/ν παραλία της

Πελασγίας, σημειώστε εδώ ότι υπάρχει ένα εργοστάσιο ΠΑΚΟ, είναι σε αυτό το

σημείο περίπου.

Τέλος γίνεται στο Αχλάδι, δυτική και ανατολική πλαζ στις Ράχες, στην Κου

Βέλα, εδώ γίνεται στον ΚαραΒόμυλο σε τρία σημεία, είναι δυτική, ανατολική

πλαζ και εδώ είναι τα ΚΑΟΑ, από εδώ είναι η περιοχή συνήθως που είναι οι

περιοχές Μαρίνη, Αγ.lωάννης, Μελίσσια, θέση Καλόγερος, εδώ είναι η Βασιλική

και εδώ είναι η ανατολική και δυτική πλαζ της Αγ. Μαρίνας.

Και ερχόμαστε από την άλλη μεριά. Γίνονται στον Αγ. Σεραφείμ και στο

Καινούριο, και είναι ευρεία η δειγματοληψία η οποία γίνεται στον κόλπο των

Καμένων Βούρλων και AσnρoνερίOυ. Συνεχίζουμε στ/ν περιοχή του Αγ. Κων!

νου, εδώ είναι στο ΚΑΛγΨΩ, εδώ είναι στην περιοχή της Αρκίτσας, ανατολική

και δυτική πλαζ εδώ είναι στ/ Σκάλα της Αταλάντης.

Πάμε στο Θεολόγο, που έχουμε δύο πλαζ ανατολική και δυτική, ευκαιρία στ/

Μαλεσίνα γίνονται οι δειγματοληψίες και τέλος στον κόλποτης Λάρυμνας, όπου

γίνεται σε πέντε περίπου σημεία, τόσο εκεί που κολυμπούν οι κάτοικοι της

Λάρυμνας, αλλά και εκεί που είναι και το εργοστάσιο που κολυμπούν οι εργάτες,

το εργατικό δυναμικό.

Και τέλος θα έρθω να σας δείξω τα αποτελέσματα, τα οποία είναι και το

σημαντικότερο. Θα ξεκινήσουμε απότην παραλία της Γλύφας Βγαίνει κάτω στην

παραλία της Πελασγίας. Είναι κάτω από 30, δηλαδή δεν προσδίδουν καν.

Εδώ είναι στο Αχλάδι, η ανατολική πλαζ ΚαραΒομύλου. Βλέπετε το 1987 είχε

κάποια προΒλήματα. Είχε 800 και 900. Πράγματι υπήρχε κάποιο πρόΒλημα, το

ψάξαμε και τι Βρήκαμε; Βρήκαμε ότι ήταν δίπλα ένα ρέμμα στο οποίο είχαν

συνδέσει μέσα όλες τις αποχετεύσεις και γί αυτό το λόγο τους υποχρεώσαμε

όλους να κόψουν εκεί τις συνδέσεις και Βλέπετε ότι έγινε αμέσως 30. Βλέπετε,
λοιπόν, ότι το 1989 υπάρχει 40-50, ΒέΒαια είναι μέσα στα όρια, δεν υπάρχει

λόγος ανησυχίας, υπάρχει όμως κάποιο πρόΒλημα. Και τέλος, το 1990 είναι
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πάρα πολύ καλά.

ΒέΒαια και στη δυτική πλαζ υπήρχαν 500 και 240. Έγιναν προσπάθειες εκεί,

Βρέθηκε ότι κάποιος αγωγός έμπαινε απότο στρατόπεδο και Βλέπετε ότι έγιναν

αμέσως οι επόμενες δειγματοληψίες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές.

Προχωρούμε μετά στην πλαζ των Ραχών, όπου είναι όλα και τα KOλOθaκτη.

ρίδια κάτω από 30, οι παραλίες των Ραχών καθώς και η ΚουΒέλα.

Πάμε στην περιοχή Αγ. Μαρίνας. Στην Αγία Μαρίνα είχε κάποιο πρόΒλημα η

ανατολική πλαζ, το 1988. Επίσης πρόΒλημα είχε και η δυτική πλάζτης Αγ. Μα

ρίνας. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ορισμένοι αγωγοί, οι οποίοι υπογείως

απότα σπίτια κλπ., οι Βόθροι πήγαιναν μέσα στη θάλασσα ή και γέμιζαν πολλές

φορές και δεν τους εκκένωναν με αποτέλεσμα μετά την παρέμΒαση η οποία

έγινε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση φτάσαμε στο επιθυμητό όριο

το 1990 να είναι κάτω από το 30, δηλαδή και το 90 και το 100 δεν είναι απα

γορευτικά για να γίνει κολύμΒηση.

Προχωρούμε στη Βασιλική. Η Βασιλική ΒεΒαίως είχε κάποιο πρόΒλημα. Είχε

κάπου 90-100 το 1986, το '89 καιτο '90 είναι πάρα πολύ καλή. Φαίνεταl ότι αυτή

επηρεαζόταν από τα σφαγεία που υπήρχαν εκεί πέρα.

Εδώ είναι ο Αγ.lωάννης κάτω από 30, Καλόγερος κάτω από 30, το "Μαρίνη"

κάτω από 30, τα Μελίσσια κάτω από 30. Είναι πάρα πολύ καθαρά τα νερά.

Προχωρούμε στα Καμένα Βούρλα. Για τα Καμένα Βούρλα αναφέρθηκα

προηγουμένως σε ορισμένους δεοντολογικούς κανόνες. Κάποτε είχαμε ορίσει

τις περιοχές, και τα έχουμε κατά σεφάν δείγματος, δηλαδή στο σημείο το

οποίον έγινε, δηλαδή κάποτε αναφερθήκαμε και είπαμε περιοχή τάδε, ξενοδο

χείο - ένα υποθετικό θα πω τώρα - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και λέει: Κύριοι γιατί

μου δυσφημείτε το ξενοδοχείο; Διότι όταν λέμε ότι στην περιοχή του ξενοδο

χείου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υπάρχει αυτό το μικροΒιακό φορτίο, δεν πηγαίνει

κανένας στο ξενοδοχείο και δυσφημείται και έτσι, λοιπόν, Βάλαμε τους σχετι

κούς αριθμούς.

Θα παρακαλέσω, λοιπόν, εδώ να επιμείνουμε λίγο στα Καμένα Βούρλα. Στην

περιοχή 1είναι κάτω από 30 σε μία φάση το '89 ήταν 90 και 60.
Στο Α24, δόθηκε το 1988 ότι ήταν 2.200 και 900. Και σε μία άλλη περιοχή πάλι

ήταν 190, 160.
Βλέπετε όλα τα άλλα είναι κάτω από 30. Είναι δύο - τρία σημεία μέσα στα

Καμένα Βούρλα που ήταν 250, 240, 260, τα οποία σε συνεργασία με το Δήμο

Καμένων Βούρλων, όταν άρχισαν τα έργα, άρχισαν ορισμένες εξυγιάνσεις.

Βασικά υπήρχαν ορισμένα στραγγιστήρια τα οποία ήταν για την απορροή της

υγρασίας των επιφανειακών νερών και εκεί πάρα πολλοί είχαν συνδέσει είτε

Βόθρους ή ακόμα και τα εκχυλίσματα των Βόθρων πήγαιναν εκεί μέσα.

Μετά την παρατήρηση, έγινε ειδική ομάδα ερεύνης από τη Νομαρχία, εντο

πίστηκαν αυτές οι πηγές σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΒέΒαια

αυτά αντιμετωπίστηκαν ριζικά με την κατασκευή του καινούργιου αγωγού, ο

οποίος πέρασε στην Γερασίμου Βασιλειάδη την παραλιακή οδό και έτα δέχεται

όλα τα λύματα και δεν πάνε πια στη θάλασσα και έτσι, λοιπόν, αποκόπηκε αυτός
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ο παράγων της μόλυνοης νερών.

Αυτά βέβαια πρέπει να είναι σε γνώση όλων όσων ζούν και αποζούν από τις

δραστηριότητες στα Καμένα Βούρλα και να σέβονται περισσότερο το περι

βάλλον και τον τόπο στον οποίο ζούνε.

Στον'Αγιο Κωνσταντίνο. Θα δείτε σε ένα σημείο, αυτό εδώ, τα άλλα είναι καλά

τα βλέπετε, 200 ήταν, υπήρχε κάποιοπρόβλημα το 19ββ είχαμε 15.000 και 14.000
αντίστοιχα ΠΑΚ και κολοβακτηρίδια, πράγμα το οποίο είναι απαγορευτικό, τα

νερά αυτά είναι ακατάλληλα.

Αυτό το ρέμμα είναι το κεντρικό ρέμμα του Αγ. Κωνσταντίνου το οποίο από

την έρευνα που κάναμε και σε συνεργασία βέβαια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

εντοπίσαμε ότι πάρα πολλοί είχαν συνδέσει τους βόθρους τους μέσα και πή

γαιναν τα λύματα στη θάλασσα με αποτέλεσμα να συμΒεί αυτό το πράγμα.

Ύστερα από έργα τα οποία κάναμε σιγά - σιγά Βελτιώθηκε το '89 έγινε 150, και
το '90 είναι κάτω από 30 και σε αυτό το σημείο,

Ένα άλλο σημείο, Αυτό είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο, είναι βέβαια πάνω από

βιολογικό καθαρισμό, και ύστερα από δειγματοληψίες οι οποίες έγιναν, βλέπετε

ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι μέσα στα όρια, βέβαια αυτό δεν

είναι μέσα στα όρια το 198β διότι είναι 680, Από τις συστάσεις και τις παρεμ

βάσεις τις οποίες κάναμε, έχουμε κάποια Βελτίωση, αλλά δεν είναι ικανοποιητική

και γίαυτό το λόγο δεν δόθηκε αυτή η περιοχή ότι είναι κατάλληλη για κολύμ

βηση.

Τέλος είναι η περιοχή Αρκίτσας ανατολική - δυτική, Καλύψω, Λειθανότες και

παραλία Αταλάντης. Είναι όλα καθαρά, μόνον στην ανατολική και δυτική πλαζ

των Λειβανατών υπήρχε κάποιο πρόβλημα το 19β7, το οποίο με παρέμβαση και

αντιμετώπιση και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων όπως και στη δυτική έχουμε

650 μέσα στα όρια αυτά, εν πάση περιmώσει βελτιώθηκαν.

Τέλος είναι και η περιοχή στη Λάρυμνα. Στο Θεολόγο είναι πολύ καθαρά τα

νερά. 200 μέτρα από το οημείο εκβολής του βιολογικού καθαρισμού της ΛΑΡΚΟ

ελήφθησαν δείγματα και θλέπετε ότι δεν είναι ακατάλληλα, είναι πάρα πολύ

χαμηλά τα όρια, είναι πολύ κατάλληλα,

Αυτά είναι τα αποτελέσμαΤΌ της δειγματοληψίας και τα μικροβιολογικά χα

ρακτηριστικά των νερών των ακτών κολύμΒησης του MaλιαKOύ κόλπου, Όπως

διαπιοτώνετε και εσείς είναι εξαιρετικά καθαρά και πρέπει να τύχουν περισσο

τέρων διακρίσεων, είτε χρυσού αστερία, είτε της γαλάζιας σημαίας της Ευ

ρώπης.

Δεν ήξερα, αλλά είδα, ότι με χαρά αναφέρθηκαν πάρα πολλοί εισηγητές στο

θέμα των θρεπτικών αλάτων του MaλιαKOύ κόλπου. Κατά τη δική μου άποψη και

γνώμη η σωστότερη επιστημονική ΤΟΠΟθέτηση, είναι αυτή την οποίαν έκανε ο

κ. ΑκρίΒος, έχει πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση με τις Βροχοπτώσεις και την

εποχή που γίνονται οι δειγματοληψίες.

Εγώ θΌναφερθώ μόνον σε έναν άλλο παράγοντα, που είναι από τα φυσικο

χημικά χαρακτηριστικά του MaλιαKOύ κόλπου και που είναι το διαλελυμένο

οξυγόνο και κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί παίζει βασικό

-
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ρόλο στην ανάmυξη των μυφοοργανισμώνκαι τα στοιχεία τα οποία έχω δεν

είναι δικά μας, δεν είναιτου ΤμήματοςΥγιεινής, αλλά είναι από έρευνεςάλλων

επιστημόνωνκαι οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, και θ'αναφερθούντα ονόματά

τους και οι χρονολογίεςτις οποίες έγιναν, και από τη βιβλιογραφίαπου είναι

προσιτή σε εμάς.'

ΘΌναφερθώμόνον και θα πω ότι το διαλελυμένοοξυγόνο είναι ένας καλός

δείκτης της καθαρότηταςτων νερών. Αν το διαλυμένοοξυγόνο βρίσκεταιστο

σημείο κορεσμού ανάλογα με τη θερμοκρασίακαι τη συγκέντρωσητων χλω

ριούχωνστο νερό, τότε το οργανικόφορτίο είναι πολύ περιορισμένοή και μη

δενικό.

Στην ελληνικήνομοθεσίαγια υποδοχείςπου χΡησψοποιούνταιγια ύδρευση,

κολύμβηση και αλιεία είναι 5 Μιλ.ιγκράμ ανά λίτρο. Σε περίmωση έλλειψης

οξυγόνου τότε το περιβάλλον γίνεται απαγορευτικό για τα ψάρια και τους

υδρόβιους οργανισμούς, οι αερόβιοι μικροοργανισμοί θα αντικατασταθούν από

αναερόβιους και θα επικρατήσουν οι γνωστές σηπτικές συνθήκες με έκλυση

υδροθείου και το χρώμα του νερού θα γίνει σκοτεινό.

Το οξυγόνο του Μαλιακού σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από τον

Σκούλο, Δόκτωρα του Πολυτεχνείου και ήταν μία διπλωματική εργασία της

Νακοπούλου που ελάμβανε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ωκεανογραφική Υπη

ρεσία, το 1983, βρέθηκε ότι τα νερά του κόλπου είναι καλά οξυγονωμένα. Αλ/.ά

και στις κάθετες κατανομές, οι κατανομές ίσης συγκέντρωσης εμφανίζονται

σχεδόν κατακόρυφες, πράγμα που δείχνει την καλή οξυγόνωση και προς τα

βάθη της στήλης του νερού.

γπήρχε μία παρατήρηση, και αυτό θέλω να το σημειώσουμε, ότι στην περιοχή

εκβολής της χαρτοποιίας ΠΑΚΟ, το διαλελυμένο οξυγόνο ήταν χαμηλό 5,2.
Ήταν μία βιομηχανία η οποία, πρέπει να σας πω, ότι την επόμενη χρονιά, αν δεν

κάνω λάθος, την υποχρεώσαμε να κάνειτρεις φορές αλλαγή του βιολογικού της

καθαρισμού και τελικά δεν πέτυχε, με αποτέλεσμα ναλλάξει ακόμη και 1ην

πρώτη της ύλη, ενώ χρησιμοποιούσε άχυρο, τελικά υποχρεώθηκε και έχει τώρα

πια και αυτή χαρτοπολτό και γίαυτότα νερά αυτά τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ

καθαρά.

Στα ίδια αποτελέσματα οδηγσύν και οι μετρήσεις του επ. καθηγητή Φερε

ντίνου του Πανεπιστημίου Πατρών που έγιναν και αναγράφονται στην πρώτη

έκθεση προόδου της ωκεανογραφικής μελέτης του MaλιαKOύ Κόλπου το 1987,
πάρα πολύ πρόσφατα, που έδειχναν ότι οι τψέςτου διαλελυμένου οξυγόνου τον

Οκτώβριο ήταν σε υπερκορεσμό, σε ολόκληρη την υδάτινη στήλη και σε όλη την

έκταση, ενώ τον lούνιο ήταν κοντά στο σημείο κορεσμού.

Επίσης οι τιμές οξυγόνου ήταν μικρότερες σ1"Ο βόρειο τμήμα και μεγαλύτερες

στο νότιο, ενώ οιτιμές ήταν μεγαλύτερες απότον Σκούλο και στους έξι βαθμούς,

προσέξτε το και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι ήταν στο εσωτερικό τμήμα του κόλ

που και όταν λέμε εσωτερικό τμήμα του κόλπου εννοούμε αυτό που περικλείεται

μεταξύ της νοητής γραμμής Χιλ.ιομιλίου και του μυχού του MaλιαKOύ, δηλαδή

εκεί που χύνεται ο Σπερχειός ποταμός.
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Συμπέρασμα.

Θα ήθελανα συνοψίσωκαι να πω :'Οπως προκύπτει από τα παραπάνω εκτε

θέντα τα θαλασσινά νερά των αναφερθεισών ακτών κολύμΒησης, στον -ευρύ
τερο· Μαλιακό κόλπο είναι καθαρά από μικροΒιολογικής πλευράς, πλην των

εκφρασθεισθών επιφυλάξεων και σε ορισμένες περιοχές για τις οποίες έχουν

ληφθεί και θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εξυγίανσης.

Αυτά όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν και η παρακολούθηση πρέπει να

.είναι συνεχής, διότι οι περιοχές που είναι σήμερα κατάλληλεςγια λούση, μπορεί

μελλοντικά να καταστούν ακατάλληλες, όταν θα αυξηθεί τόσο το ποσό των

ρύπων, όσο καιτο ποιόντων λυμάτωνπου θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή,

λόγω της οικιστικής και Βιομηχανικής ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον όλων μας πρέπει να είναι συνεχές και αέναο, γιατί οι δυναμικές

ισορροπίες είναι εύθραυστες, αλλά και γιατί γίνεται αποδεκτό πως ορισμένες

μορφές ρύπων έχουν δυσμενή επίδραση μετά μακρόν ·λανθάνοντα χρόνο·

ακόμα και 30 χρόνια.

Κυρίες και κύριοι, το νερό αποτέλεσε το λίκνον της ζωής που μαζί με τους δύο

άλλους παράγοντες, την ατμόσφαιρα και τον ήλιο, δημιούργησαν, συντήρησαν

και διατήρησαν τη ζωή στον πλανήτη. Ο Μαλιακός κόλπος από τα χρόνια του

Ομήρου υπήρξε πόλος έλξης πολλών ελληνικών φύλων και μοχλός ανάπτυξης

μεγάλων οικισμών.

Έκτστε και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι και θα είναι πηγή ζωής για τη

Φθιώτιδα.

Ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. ΔηJ.L Μόσχου,

Υποπλοιάρχου, Λιμενάρχη Στυλίδας.

W Λιμενικό; σχεδιασμό; και πεQιδάλλov"

Με την πρόσφατη τοποθέτησή μου στο Υπολιμεναρχείο Στυλίδας και την

πρώτη γνωριμία μου με το χώρο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μου, διαπιστώ

θηκε ένα σοΒαρό πρόβλημα, που η μέχρι τώρα αντιμετώπισή του έγινε απρο

γραμμάτιστα και περιστασιακά, χωρίς σχεδιασμό (μεσοπρόθεσμο - μακροπρό
θεσμο) σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Αναφέρομαι στο πρόβλημα της ανεπάρκειας λιμενικών εξυπηρετήσεων και

την έλλειψη σοβαρής λιμενικής υποδομής στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου.

Εντοπισμός προβλήματος.

Αλλά ας δούμε στη συνέχεια το μέγεθος του προβλήματος με τη γλώσσα των

αριθμών.

Στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας υπάρχουν 2.908
λεμθολογημένα σκάφη κάθε κατηγορίας, νηολογημένα 67 σκάφη και 17 θα

λαμηγό, σύνολο δηλαδή 2.982 σκάφη. Αν σε αυτά προσθέσουμε και 100περίπου
σκάφη άλλων λεμθολογίων αισίως περνάμε το νούμερο των 3.000 σκαφών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



• 129

Για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότ/τες ελλιμενισμού αυτών των σκαφών.

Στο λιμένα Στυλίδας έχουμε λειτουργικά κρηπιδώματα 590 μέτρο και δυνα

τότητα ελλιμενισμού 193 σκαφών. Στ/ν Αγ. Μαρίνα έχουμε λειτουργικά κρηπι

δώματα 96 μέτρα και δυνατότητα ελλιμενισμού 45 σκαφών. Και στο λιμενίσκο

του Αχλαδίοu έχουμε 185 μέτρα λειτουργικά κρηπιδώματα με δυνατότητα ελ

λιμενισμού 57 σκαφών.

Τέλος στους μικρότερους λιμενίσκους, όπως του Μώλου, του Καραβόμυλου

και των Ραχών έχουμε μία δυνατότητα ελλιμενισμού 35 σκαφών. Δηλαδή σύ

νολο 330 σκάφη μπορούν να ελλιμενιστούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις της

περιοχής του MaλΙOKOύ.

Αν συγκρίνουμε αυτούς τους δύο πίνακες, θα δούμε ότι ένα στα εννιά σκάφη

μόνον έχει τη δυνατότητα να ελλιμενιστεί, ενώ για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει

καμμία, μα απολύτως καμμία, έστω και στοιχειώδης λιμενική εξυπηρέτηση.

ΤΟ πρόθλημα της ανεπάρκειας οξύνθηκε ακόμη περισσότερο τα τελευταία

χρόνια με συνέπεια η Λιμενική Αρχή Στυλίδας από το έτος 1985 να μην δίδει στα

νέα σκάφη που λεμθολογούνται ή νηολογούνται τ/ δυνατότητα αγκυροθολίας

στο λιμένα του Αχλαδίου. Από το 1987 απαγορέψαμε τ/ν αγκυροβολία στα νέα

σκάφη που δηλώνουν ότι επιθυμούν να ελλιμενίζονται στην Αγ. Μαρίνα και από

το 1989 θεωρείται κορεσμένος και ο λιμένας της Στυλίδας με αποτέλεσμα να μη

δίνουμε ούτε στον λιμένα της Στυλίδας τ/ δυνατότητα αγκυροθολίας.

Μονόχα αυτός ο πίνακας ίσως θα πρέπει να μας συνεγείρει όλους, διότι

φανταστείτε να πάμε αύριο να Βγάλουμε την άδεια ενός αυτοκινήτου και να μας

πούνε στη Λαμία ότι, ναι μεν παίρνεις τ/ν άδεια, αλλά θα παρκάρεις έξω από

τη Λαμία. Ναι μεν παίρνεις άδεια για το αυτοκίνητό σου στην Αθήνα, αλλά θα

παρκάρεις έξω από την Αθήνα,

Φανταστείτε ποιο είναι το μέγεθος του προΒλήματος.

Ας δούμε τώρα τι γίνεται, που πάνε τα υπόλοιπα σκάφη. Σήμερα τα κάθε

κατ/γορίας σκάφη που παραμένουν χωρίς θέση πρόσδεσης:

α) χρησιμοποιούν σαν αγκυροθόλιο υπήνεμες παραλιακές περιοχές ή όρμους,

όπως η περιοχή Μελισσίων, η περιοxri μπροστά από τα κάμπινγκς, η περιοχή

Μαρίνη, ο Καραθόμυλος, ο Βελάς, η Κουθέλα, το Δρέπανο, οι Ράχες (ανατολικά

και δυτικά) από το υπάρχον έργο, το Αχλάδι (ανατολικά και δυτικά) από το

υπάρχον έργο.

Τα σκάφη στις περιοχές αυτές παραμένουν στη θάλασσα και καταστρέφονται

από τις καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης παρεμποδίζουν και τους λουόμενους

με αποτέλεσμα η Λιμενική Apxri να τρέχει κάθε τόσο να διευθετήσει τις προ

στριβές που συχνά δημιουργούνται

θ) σύρονται στην ακτή παρεμποδίζονταςτ/ν ελεύθερη διέλευση των λουσμένων

και ρυπαίνοντας με τα υλικά και τις εργασίες συντήρησης που κάνουν στηνακτή.

γ) προσδένονται σε ήδη κατασκευασμένες από τους ιδιοκτήτες τους πρόχειρες

ξύλινες κατασκευές (σκάλες), που προσβάλλουν αισθητικά το περιθάλλον και

αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του τοπίου, Όταν μάλιστα αυτές είναι εγκατεστη

μένες σε χώρους που χρησιμοποιούνται για θαλάσσια λουτρά, όπως στην πε·
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ριοχή Kαρaθόμυλoυ, τα προθλήματα πολλαπλασιάζονται με τη μείωση του

ζωτικού χώρου, που χρησιμοποιούν οι λουόμενοι.

Το πλέον άμως καταστροφικό Υια το περιΒάλλον έργο αποτελούν τα "έργα",

που έγιναν για την ανrιμετώπιση του προΒλήματος. Τα έΡΥα αυτά κατασκευ

ασμένα από χώμα, υλικά κατεδαφίσεων ή προίόντα εκσκαφών έΥιναν απρο

γραμμάτιστα, άναρχα και ευκαιριακά με καταστροφικές για το περιΒάλλον συ·

νέπειες.

Έτσι χωρίς να Υίνει προηγούμενα κρηπίδωση επιχωματώθηκαν θαλάσσιες

εκτάσεις με αποτέλεσμα τον διασκορπισμό των υλικών επιχωμάτωσης στο

θαλάσσιο χώρο, την αλλοίωσητης ακτογραμμής, την πρόσχωση της θάλασσας

Υύρω από την περιοχή απόρριψης των υλικών αυτών, τη συσσώρευση φυκιών

και τέλος την χωρίς καμμία λειτουργικότητα ύπαρξη των έργων λόγω της δη

μιουργίας αΒαθών.

Τα παραπάνω έργα έγιναν χωρίς μελέτες ή με πρόχειρες μελέτες και σε

περιοχές που δεν προσφέρονται από άποψη φυσικών χαρακτηριστικών (αθαθή

ύδατα κ.λ.π.).

ΤΟ μέγεθος εξάλλου και η διάταξη των έργων δεν παρέχουν καμμία εξυπη

ρέτηση, αφού και μικρά είναι και σε μικρό χρονικό διάστημα προσχώνονται.

Σημειώνεται εδώ, ότι για τα έργα αUΤά δεν έχουν τηρηθεί οι προΒλεπόμενες

διαδικασίες και ειδικότερα δεν έχει ενημερωθεί, όπως αυτό αποτελεί σαφή

εππαΥήτου Νόμου, η YδρoγρaφtΚή Υπηρεσία καιτο Γενuι:.ό Επιτελείο NαUΤΙKOO.

Έτσι, μετά λύπης μου, διαπίστωσα από την άφιξή μου εδώ, ότι στους ναuτι

κούς χάρτεςτης περιοχήςτου ΜαλιακΟΟ κόλπου δενεμφανίζονταιτα έργα αUΤΆ

και μάλιστα οι χερσαίοι χώροι που έχουν προκύψει από τις επιχωματώσεις

εμφανίζονται στους χάρτες σαν θαλάσσιοι χώροι με πραρανείς Υια την ασφά·

λεια της ναυσιπλoiΌς κινδύνους.

Προτάσεις.

Με μέριμνα όλων των φορέων και κύρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα

πρέπει να διακοπούν οι αλόγιστες και παράνομες επιχωματώσεις θαλασσίων

εκτάσεων. Πρέπει να γίνει συνείδησή μας, σuνείδηση όλων μας, ότι η θάλασσα

δεν είναι, ούτε πρέπει να θεωρείται σαν τόπος απόρριψης κάθε άχρηστου ή

περισσευούμενου υλικού.

Θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά και συνολικά για όλη την περιοχή το πρό

Βλημα της κατασκευής λιμενικών έργων, καθώς επίσης και το πρόΒλημα της

δημιοuργίας λιμενικών εξυπηρετήσεων που σήμερα δεν υπάρχουν, όπως κε·

κλιμένα επίπεδα Υια την ανέλκuση των σκαφών, μέσα ανέλκυσης των σκαφών

στη ξηρά κλπ.

Τέλος θα πρέπει να καταρτιστεί πρόγραμμα λψενικής ανάπruξης της ευρύ

τερης περιοχής του Μαλιακού κόλπου, πou απ' ό,τι φαίνεται δεν έχει πaτέ

απασχολήσει καμμία Υπηρεσία.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί στην περιβαλλοντική "ένταξη"

των αναγκαιΟΟντων έργων. Πριν από την κατασκευή έργων μεσαίας ή μεγάλης

κλίμακας, θα πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επι-
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πτώσεων.

Οποιαδήποτε παρέμΒαση θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και φρο

ντίδα, ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον.

Ευαίσθητες οικολογικά ζώνες θα πρέπει να παραμείνουν ανέπαφες.

Τέλος θα πρέπει να συντονιστούν, να υπάρξει συντονισμός όλων των συ

ναρμόδιων υπηρεΟ1ών, όπως της Διεύθυνσης Τεχνικών ΥπηρεΟ1ών, της ΤΥΔΚ,

της Εποπτείας Αλιείας, του Λιμενικού Ταμείου κλπ.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι καιρικές συνθήκες στο Μαλιακό κόλπο είναι

καλές και η κατ' έτος επικρατούσα νηνεμία ανέρχεται σε ποσοστό 32,47%.
Έτσι έχουμε το πλεονέκτημα στην περιοχή να μην απαιτείται να κατασκευ

αστούν δαπανηρά εξωτερικά έργα προστασίας.

Πρόσφορη λύση και σε πολλές περιπτώσεις ιδανική είναι και η εγκατάσταση

πλωτών προβλήτων που και κόστος μικρό έχουν και την ευχέρεια μετατόπισής

τους παρέχουν.

Τέτοιες προβλήτες έχουν ήδη με επιτυχία εγκατασταθεί σε πάρα πολλά λι

μάνια όπως στην Αίγινα, στις Κυκλάδες, στη Σάμο κλπ.

Τέλος θα ήθελα να κάνω μία επίκληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Τοπική

Αυτοδιοίκηση είναι εκείνος ο φορέας, το ζωντανό εκείνο κύπαρο, που θα πρέπει

κύρια να μελετά και να προστατεύει το περιβάλλον.

Στο θέμα των λιμενικών έργων, ας αποφύγουμε ό,ΤΙ μέχρι τώρα γινόταν. Και

αναφέρομαισε μία εμπειρία, που είχα πριν λίγες μέρες κάπου, να δημιουργείται

λιμενικό έργο με την απόρριψη στη θάλασσα όλων των σκουπιδιών που ευρί

σκοντο εναποτιθεμένα πάνω στην ακτή. Κρεβάτια, στρώματα, καφάσια, υλικά

κατεδαφίσεων, τσψέντα, τούβλα, όλα κατευθύνοντο στη θάλασσα για την

κατασκευή λιμανιού.

Βέβαια ο συναγερμός μας θα πρέπει να είναι σύντονος και θα πρέπει να μην

αδρανήσουμε. Νόμοι και θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Ο 1416 είναι σαφής. ΤΟ

άρθρο 9 μιλάει γιατη δυνατότητα κατασκευής λιμενικών έργων και για τη χρήση

και εκμετάλλευση από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μόνο το πρόβλημα διαδικασίας, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο μέχρι τώρα, δεν

έχει λυθεί.

Θα μου πείτε, θα φτιάξουμε το έργο, θα υπάρξει απόσβεση; Και d αυτό τον

τομέα ο Νόμος έχει προβλέψει ακόμα και την επιβολή τελών. Και κάποτε θα

πρέπει ίσως όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο χρήστης του λιμενικού έργου θα

πρέπει να καταβάλλει και τα ανάλογα ανταποδοτικά τέλη. Δεν είναι σημαντικό

το ποσό των 300 ή 400 δρχ. ετήσια που θα καταβάλλει ο ιδιοκτήτης της βάρκας

ή του σκάφους του κατά τη θεώρηση της αδείας από τη Λιμενική Αρχή.

Έτσι και ένα έσοδο θα υπάρχει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα υπάρχει

και ο φορέας εκείνος ο υπεύθυνος που θα συντηρεί το λιμενικό έργο.

Δεν έχω περισσότερα να σας πω, απλώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να

επισημάνω ότι όσα εξέθεσα αποτελούν δικές μου απόψεις και δεν απηχούν

απόψεις του γΕΝ και να παρακαλέσω όλους σας με αυτή την ευκαιρία, μια και

είμαι καινούργιοςστη Στυλίδα καιτώρα ανέλαβατα καθήκοντατου Λιμενάρχου,
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να με Βοηθήσετεσ' αυτότο δύσκολοέργοπου πράγματιέτσιτο αισθάνομαινα

με Βαραίνει στους ώμους μου.

Ευχαριστώπολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμεκαι εμείς κ. Λιμενάρχα. Θεωρείται δεδομένη η

συμπαράστασητηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης,τωνΥπηρεσιώντης Νομαρχίαςκαι

όλωντων άλ/ωνφορέωνπου έχουν άμεση ανάγκη μίας πολιτικήςκατασκευής

λιμενικών έργων, αλλά πάντα σε συνδυασμό με την προστασίατου περιΒάλ·

λοντος. Και συμφωνούμεαπόλυτα με όλα εκείνα τα στοιχεία που μας αναφέ

ρατε και τις επισημάνσειςκαι υποδείξεις, που επίσης μας τονίσατε.

Τελειώσαμε,λοιπόν, με τις εισηγήσειςτων συνέδρων,εισηγήσειςπου μπορώ

να πω είχαν πάρα πολύ μεγάλοενδιαφέρον,ήταν εμπεριστατωμένες,κάλυψαν

όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων.Αναφέρθηκανγεγονότα, επισημάνθηκαν

καταστάσεις,ευχάριστεςκαι δυσάρεστες,απαραίτηταόμως όλα τα στοιχεία,

για να κατανοήσουμεπερισσότεροτο ανπκείμενοτης επιστήμηςτης Οικολο

γίας, που είμαστευποχρεωμένοι,τοτονίζωγια πολλοστήφορά, όχι μόνονεμείς

που σχεδιάζουμεσε τοπικόεπίπεδογιατην ανάπτυξη,αλλά και όλοι οι πολίτες,

όπωςτονίστηκεεπανειλημμένα,οι ενεργοίπολίτες.να λαμΒάνουνπάνταυπόψη

τους.

Με τις επισημάνσειςαυτές καιτα συμπεράσματαπου έχουν καταγραφείκαι

θΌνακοινωθούνστο τέλος, θα κάνω μία παράκληση,έστω και στους παρευρι

σκομένους"μόνονλίγουςεκπροσώπουςτων υποψηφίωντης ΤοπικήςΑυτοδιοί

κησης, να συμπεριλάΒουνστα προγράμματάτους, στις ομιλίες τους, όλα τα

συμπεράσματατούτου του Συνεδρίου για να κάνουν ενεργότερουςτους κα

τοίκουςτων Δήμων και Κοινοτήτωντων παρακτίωνπεριοχών.

Πριν ακόμα αρχίσουμετην καταγραφήτων εκτάκτωνεισηγητών,όπως τονί

σαμεθατουςδώσουμετη δυνaτό'1ητα,γιατίμαςείναικαι η γνώμητουςαπόλυτα

χρήσιμη,της τρίλεπτηςπαρέμΒασηςκαι κατόπιν ν ακολουθήσουμεστην ανά

γνωσητων συμπερασμάτωνκαι των ανακοινώσεων.

Θέλω να σας πω πως θα μας ήταν απόλυτα χρήmμα όλα αυτά τα οποία θα

ναγνωστούνστο τέλος και αμέσως μετά με την υποχρέωσητην οποίαν ανα

λάΒαμεθα εκδώσουμεόλατα θέματασε έναντόμο,μαζί με εκείνονπου έχουμε

υποσχεθείως ΝΕΛΕ, για τους κατοίκουςτου Νομού Φθιώτιδαςκαι για τις Υπη

ρεσίες που σχεδιάζουν.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ: Ευχαρισrώ πάρα πολύ, δηλώνω και άλλη μια φορά ότι

δεν πρόκειται να κάνω κατάχρηση αυτού του χρόνου.

Καταρχήν να πω ότι είμαι εκπρόσωπος του Συνασπισμού και ακόμα ότι δεν

ήρθα εδώ από ανrιΠOλιτευτΙKή θέση, αλλά να σας πω ορισμένα πράγμαrα, όχι

ότι δεν έχω διάθεση γι ανrιπoλίτευση, έχω και παραέχω, όμως στα ζητήματα

αυτά, πιστεύω φίλοι, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αντιπολίτευση.

Θέλω, ακόμα, να σας γνωρίσω ότι τον καιρό που, μια τετραετίά που ήμουν

αντιδήμαρχος στη Λαμία, είχα την τύχη να είμαι Πρόεδρος μιας Επιτροπής εδώ

του νομού, αρμόδιας για την προστασία του περιΒάλλοντος. Ήμουν Πρόεδρος

γιατί ήμουν από μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΤΕΔ, με υπηρεσιακούς

παράγοντες. Έτσι, λοιπόν, απόκτησα με αυτότο ερέθισμα μια ευαισθησίαγύρω

από τα ζητήματα αυτά και πραγματικά έτσι με πολύ ενδιαφέρον ήθελα να

ασχοληθώ με αυτά τα θέμαrα.

Θέλω, λοιπόν, πρώτα από όλα να κάνω μια κρπική παρατήρηση, novra έτσι

με καλή πρόθεση και πισrεύω ότι την αξιόπιστη κρπική τη θέλει ο κύριος Νο

μάρχης. Άλλωστεη προσπάθειάτου για τη δημιουργία αυτήςτης δουλειάςεδώ

δείχνει τις καλές του προθέσεις γύρω από το ζήτημα. Έτσι, λοιπόν, μια κρmκή

εποικοδομητική για τον τρόπο που έγινε το συνέδριο, νομίζω ότι την επιζητάει

και ο ίδιος για να γίνει καλύτερη άλλη φορά, αν θα χΡειαστεί. Δύο πραγματάκια

θέλω να επισημάνω. Πρώτον, ότι στο χρόνο το συνολικό που ήταν συνολικά θ

ώρες, αν θυμάμαι καλά, οι 5ώρες διατέθηκαν για γενικόλογες εισηγήσεις, που

ναι μεν ήταν πάρα πολύ ωραίες, αλλά πάρα πολύ άσχετες με το ανrικείμενοτου

συνεδρίου.

Και ακόμα να πάρουμε υπόψη ότι σε κάθε συνέδριο, για να είναι συνέδριο, ο

χρόνος της εισήγησης είναι κατά κανόνα το πολύ ίσος με το χρόνο των παρεμ

Βάσεων και της συζήτησης. Εδώ συνέΒη μια φοΒερή ανrιστρoφή αυτής της

αρχής. Μοιάζει δηλαδή να μην είναι συνέδριο, αλλά να είναι μια πρόσκληση σε

ένα σεμινάριο όπου εκτέθηκαν ενός ορισμένου αριθμού αξιόλογων ανθρώπων

οι σκέψεις και οι εισηγήσεις και δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου.

ΤΙ θέλω εγώ να επισημάνω τώρα, μπαίνοντας στο θέμα που μας απασχολεί.

Δεν μας είπε κανένας, φίλοι, όλο αυτό το διάσrημα, σήμερα καλά ή άσχημα,

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Το σε ποιά κατάσταση είναι ο Μαλιακός κόλ

πος, άλλα στοιχεία λένε, ότι είναι πάρα πολύ κακή και μη αναστρέψψη σε

ορισμένα σημεία. άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι αναστρέψιμη και να ξαναρθεί

πάλι σε φυσιολογικά όρια. Όμως αυτή η κατάσταση υπάρχει, μια κατάσταση

που σήμερα καθόλου καλή δεν είναι

Είπε κάποιος κύριος από τους κύριους καθηγητές το πρωί, ότι πρέπει να

ξέρουμε ποιά είναι η Kαrooraoη συνέχεια, για να μπορούμε να επέμΒουμε.

Ε, λοιπόν, δεν πρέπει να ξέραμε τι φταίει και σήμερα φτάσαμε σro σημείο που

βρισκόμαστε; Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιός φταίει; Αυτό είναι ένα ζήτημα που

δεν απαντήθηκε. Και σίγουρα μπορούμε να το βρούμε αυτό, αν ανατρέξουμε,
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όπως μας υπέδειξαν, και στα δικά μας μέρη, μέσα στα κέντρα τα αστικά, αλλά

και έξω στην ύπαιθρο. ΤΙ θα δούμε; Καμινάδες μέσα σε πυκνοκατοικημένες

περιοχές. Βίλες στα δάση θα δούμε, θα δούμε απόβλητα σε πστάμια και σε

θάλασσες. Θα δούμε καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις, θα δούμε κερδοσκο

πικές χρήσεις γής. Ποιός φταίει τώρα;

Για το ποιός φταίει υπάρχουν δύο εκδοχές, δύο απόψεις. Η μια λέει ότι αυτά

έχει η ανάmυξη, τι να κάνουμε; Πρόοδο θέλουμε, άρα θα υποστούμε τη μό

λυνση του περιβάλλοντος και η άλλη λέει ότι φταίμε όλοι

Όσο για την πρώτη νομίζω, ότι είναι τόσο απάνθρωπη αυτή η θέση που δεν

χρειάζεται καν να την Koυβενnάσoυμε. Κάποιος από τους πρωινούς εισηγητές

τα είπε αυτά πάρα πολύ ωραία και τα απέδειξε. Αυτή εγώ θα την πω σε μια

απλοελληνική έκφραση, αυτή η άποψη που λέει ή περιβάλλον θα έχουμε ή

δουλειά, εξέλιξη, εργοστάσια K.λn., μοιάζει με το να μας λέει "θα πεθάνετε έτσι

και αλλιώς. Και τώρα διαλέξτε από τι θέλετε να πεθάνετε. Από την πείνα, γιατί

δεν θα έχετε εργοστάσια και εξέλιξη ή από την μόλυνση;"

Δεν νομίζω ότι αυτή η άποψη μπορεί να σταθεί γιατί είναι απάνθρωπη. Τώρα

υπάρχει και η άλλη η άποψη που λέει ότι φταίμε όλοι μας.

Εγώ, φίλοι, θα κάνω ορισμένες ερωτήσεις και εδώ είναι τα ζητήματα στα οποία

πρέπει να απανn'ισει ο Νομάρχης, γιατί υπάρχει μια ευθύνη για τη μέχρι σήμερα

κατάσταση. Ποιός τη δημιούργησε και τι σκοπεύει η παρούσα κυβέρνηση, η

παρούσα εξουσία να κάνει για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα; Εκεί είναι το

πρόβλημα. Μας είπε ο κύριος Δασάρχης ότι χρειάζεται η διευθέτηση των χει

μάρρων, μα θέλουν λεφτά. Χρειαζόμαστε βιολογικούς καθαρισμούς και εκεί

θέλουμε λεφτά. Χρειαζόμαστε ένα σωρό άλλα μέτρατα οποία τελικά έχουν όλα

αυτά τα αιτήματα, τα λογικά, τα σωστά, αποδέκτη έχουν την κυβέρνηση, την

κεντρική εξουσία.

Και ποιός ήταν ο ρόλος της κενrρΙKής εξουσίας μέχρι σήμερα, φίλοι; Αυτό να

δούμε. Ποιός έφτιαξε και κέρδισε και ποιός κέρδισε από τις πόλεις κλουβιά;

Ποιός είχε υποχρέωση να σχεδιάσει πόλεις, να σχεδιάσειδρόμους, να σχεδιάσει

πράσινο, να σχεδιάσει τη βιομηχανία και δεν το έκανε; Ποιός ανέχτηκε ης κα

ταπατήσεις και τους εμπρησμούς πολλές φορές; Ποιός ευθύνεται για τα από

βλητα που βρίσκονται στα ποτάμια και στις θάλασσες; Ποιός δίνει άδειες στις

βιομηχανίες; Ποιός σπρώχνει με ης απαράδεκτες συγκοινωνίες που υπάρχουν

στην κατάχρηση, στην καταχρηστική χρήση του Ι.Χ; Και τέλος, ποιός κερδίζει

από το κύκλωμα Ι.χ .• καύσψα;
Αυτοί φταίνε. Είναι πολύ απλόνα το δούμε. Και οι μέχριτώραδιαβεβαιώσεις,

φίλοι,των κυβερνήσεων,όλωντωνκυΒερνήσεων,εγώ έχωεδώ μπροστάμου μια

κυβέρνησηπου βγήκε το 1988. Ήταν άλλη πολπική παράταξη στην εξουσία, η

οποία αποτελεί,τι να πω, μνημείο εμπαιγμού. Αφορά τη νομοθεσία γύρω από το

θέμα της ασφάλειας για ης βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αμίαντο.

Και είναι στα δέκα άρθρα, στις δέκα παραγράφους, αναφέρεται δέκα φορές

η φράση "όσο είναι πρακτικά δυνατό και αν είναι πρακτικά δυνατό". Δηλαδή δεν

λέει τίποτα. Αν θέλετε, είναι ο αριθμός 31 φύλλο της Κυβέρνησης του 1988, 17
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Φεθρουαρίου.

Ακόμα έχουμε κι άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε. Είπαμε ότιτα Βυτιοφόρο

αδειάζουν τα θοθρολύματα στη γερμανική τάφρο. Αυτό είναι στρουθοκαμηλι_

σμός. Τάχα δεν βγαίνει κατευθείαν το απόβλητο από τον οικισμό στη θάλασσα,

το πάμε ένα χιλιόμετρο παραπάνω και το ξαναστέλνουμε στη θάλασσα.

Πρέπει να γίνουν, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα ή ακόμα με την κατάσταση

που υπάρχει, γιατί κ. Δήμαρχε πετάχτηκες; Δεν μας απαγόρευσε ο Νομίατρος,

και καλά έκανε, να κάνουμε τη ναυτική βδομάδα στη θάλασσα και την κάναμε

στη στεριά; Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κατάστασης που υπάρχει σήμερα. Ή

ακόμα, αν θέλετε, οι θεσμοί που υπάρχουν χρειάζονται κάπως να αναδιαρθρω

θούν. Ξεκινάγαμε να πάμεγια έλΕγχο και μας περιμένανε. ΤΟ ξέρανε ότι θα πάμε.

Και λέει αργήσατε. Και τελικά αποφασίσαμε με το Νομίατρο και το πού θα πάμε

το αποφασίζαμε, αφού μπαίναμε μέσα στο αυτοκίνητο.

Ειδοποιούνταν, δηλαδή, όλοι οι εργοστασιάρχες και λοιπά αυτοί που θα πη

γαίναμε να ελέγξουμε από την προηγούμενη μέρα και το ξέρανε και βάζανε

μπροστά τους θιολογικούς καθαρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα και πήγαινε

το Υγειονομικό καιτα έβρισκε εντάξει Τέτοια πράγματα. χρειάζεται, λοιπόν, μια

άλλη μελέτη γι αυτό το πράγμα, μια άλλη πρόταση. Ή ακόμα πρέπει να παρα

μερίσουμε, όπως είπα στην αρχή, τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Δεν χωράει εδώ πέρα κομματική τοποθέτηση πάνωd αυτάτα ζητήματα. Θα σας

πω ένα παράδειγμα που το ξέρετε όλοι σας. Τα πλοία τα ελλιμενισμένα στον

Μαλιακό κόλπο είναι κλασικό παράδειγμα τ/ς συμπεριφοράς ακόμα και της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία γύρω

από αυτά τα θέματα.

Πρωτοεμφανίστηκαν εδώ τα βαπόρια επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρα

τίας. Κάναμε μια κίνηση εδώ, παρόντες όλοι οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες του

λεγόμενου δημοκρατικού χώρου, διαμαρτυρηθήκαμε, παρόντες και οι υποψή

φιοι και οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης πρός την κυβέρνηση τ/ς Νέας Δημο

κρατίας, όλοι εδώ να φύγουν τα βαπόρια από τον Μαλιακό κόλπο γιατί μολύ

νουν. Και φύγανε.

Έρχεται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τσουκ ξανά τα βαπόρια στο Μαλιακό

κόλπο. Ξαναπάμε να κάνουμε κίνηση. Από εκείνη τ/ν πρώτη απόντες οι Κοι

νοτάρχες και οι Δήμαρχοι που ανήκαν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Έρχεται, λοιπόν, να ξανακάνουμε την ίδια δουλειά και προσπαθούσαν αυτοί

που μαζί μας διαμαρτύρονταν να φύγουν τα πλοία, να πείσουν τώρα, ότι αυτά

τα πλοία, τα ίδια πλοία, δεν μολύνουν το Μαλιακό. Απόντες, βέθαια, οι Κοινο

τάρχες και οι Δήμαρχοι οι "προοδευτικοί" εντός εισαγωγικών, κατά τ/ δική μου

άποψη.

Πρέπει, λοιπόν, αυτά τα πράγματα να μην υπάρχουν, να μην κυριαρχούν

μπροστά σε ζητήματα που μας αφορούν όλους μας. Ακόμα θέλω να πω, ότι

υπάρχει αναξιοπιστία στις μέχρι τώρα Κυβερνήσεις, από τα δικά τους τα γρα

φόμενα, από τα γραφόμενα όλων των μέχρι τώρα Κυβερνήσεων.

Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο μύθος και αιπή η θαρειά κατ/γορία, η όχι αδικαι-
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ολόγητα υπάρχουοα, πρέπει να καταρριφθεί. Και είναι, κύριε Νομάρχη, νομίζω

στο δικό σας αποκλειστικά χέρι να το πετύχετε αυτό το πράγμα και πιστεύω

προσωπικά, ότι θατο επιδιώξετε, εάν δεν το πίστευα άλλωστε δεν θα ήμουν εδώ,

γιατί βλέπουμε πραγματικά πολύ περίεργα πράγματα να συμβαίνουν.

Να μην κουράσω περισσότερο, εμείς έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη πρό

ταση σαν Πολιτικός Φορέας. Αυτή την πρόταση που έκανε εδώτο πρωί, ο κύριος

Μέργος. Αυτό το έχουμε προτείνει, τη δημιουργία δηλ. ενός εργαστηρίου μό

νιμου, που να ελέγχει το Μαλιακό κόλπο. Υπάρχει στο πρόγραμμα του Συνα

σπισμού από το 1985, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό το εργαστήριο που στην αρχή

μπορεί να λειτουργήσει με δύο ή τρία άτομα, έχουμε συγκεκριμένη μελέτη γί

αυτό, μπορεί στη συνέχεια να αποτελέσει όχι μόνο έναν, αλλά και σαν πυρήνας

για τ/ δημιουργία άλλων ερευνών και ξένων Πανεπιστημίων ακόμα κλπ κλπ.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πολυκανδριώτ/. θα ήθελα να σας

πω το εξής. Είχαμε προαναγγείλει και για τούτο το Συνέδριο και για το προη

γούμενο, ότι η ΝΕΛΕ, η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, έχει αρ

μοδιότ/τα μόνο να επιμορφώνει και να καταρτίζει, γίαυτό και ο χαρακτήρας

τούτου του Συνεδρίου είχε το συγκεκριμένο χαρακτ/ριστικό.

Εάν ήταν Συνέδριο επιστημόνων, σίγουρα θα είχε άλλη μορφή θα ήταν δια

φορετικότερες οι εισηγήσεις, ίσως όχι εκλαϊκευμένες.

Αν ήμασταν Πολιτικοί Φορείς ή άλλοι Φορείς και όχι η Νομαρχία και η ΝΕΛΕ,

πιθανόν να υπήρχαν οξύτερες αντεγκλίσεις, επισημάνσεις για θέσεις Πολιτικών

Παρατάξεων, αλλά εμείς το είδαμε, όπως το είπατε και εσείς, πάνω από τις

ιδεολογίες και πάνω από τα Κόμματα. Το είδαμε σαν αξία το δικαίωμα για να

μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι, να έχουμε τ/ δυνατότητα να ζήσουμε

σαν άνθρωποι.

θέλω να πω επίσης, ότι πολύ σωστή η κριτική, αλλά να μας δεχθείτε ότι θέλαμε

να δώσουμε αυτό το χαρακτήρα της επιμόρφωσης και της κατάρτισης εκείνων

των ανθρώπων που σχεδιάζουν σε τοπικό επίπεδο. Γίαυτό, όπως τονίσαμε και

το δηλώσαμε και σε συνεντεύξεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κα

λούμε κυρίως τους εκπροσώπους τ/ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλους εκείνους,

και δεν μας πικραίνει που δεν ήρθαν όλοι, έπρεπε να ήταν πάνω από 300 άτομα

να τα ακούσουν αυτά όλοι οι υποψήφιοι των ψηφοδελτίων, όλους εκείνους τους

ανθρώπους, για να συμπεριλάΒουν, έτσι τους είπαμε στο τ/λεφώνημα, να συ

μπεριλάΒετε τις θέσεις μας στο Συνέδριο στις θέσεις των προγραμμάτων σας

όταν θα πάτε να μιλήσετε στις πλατείες και στις αίθουσες για να πάρετε τ/ ψήφο

των συντοπιτών σας.

Είναι ευτυχής συγκυρία που στο Συνέδριό μας ήρθε με μια σωστή πρόταση

- εισήγηση, ο κύριος Βασιλείου, ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ του Νομού Φθιώ

τιδας και πιστεύουμε, κύριε Βασιλείου, ότι θα αναλάΒετε τ/ν υποχρέωση αυτή

να μεταφέρετε εσείς τις θέσειςτου Συνεδρίου, για τους παράκτιους Δήμους και

τις παράκτιες Κοινότητες του Νομού Φθιώτιδας.
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Θέλω να σας πω ότι επιδιώξαμε οι εισηγήσεις να είναι και γενικές, γιατί το

νίσαμε ότι αποσκοπούμε στο να διαγείροuμε και να ευαισθητοποιήσουμε καιτην

επιστημονική σκέψη. Έχουμε ανάγκη καιαπότους προοδευτικούς επιστήμονες,

αuτους που θα καθήσοuν από μεράκι και ανιδιοτελώς, να γράψουν για το

επερχόμενο πρόθλημα του Μαλιακού κόλπου, γιατί και εσείς θα συμφωνείτε, ότι

δεν είναι τόσο έντονο το πρόθλημα, όπως είναι στον Αργοσαρωνικό.

Αλλά πρέπει όμως από τώρα να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Και

το κάναμε αυτό, για να προΒληματίσουμε ακόμα πιο πολύ όλους τους συνέ

δρους. Ακούσατε πολύ σωστά από τον κύριο Ακρί60, ότι οι συνέπειες των

γεωργικών φαρμάκων με το παράδειγμα του DDΤ προκαλεί και περνάει απ' όλη

την τροφική αλυσίδα και φθάνει στο ψάρι το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο

άνθρωπος σαν τροφή.

Δεχόμαστε δηλαδή, την επήρεια αυτού του γεωργικού φαρμάκου, μέσα από

την τροφική αλυσίδα που περνάει μέσα από τον κύκλο χωράφι, νερό, θάλασσα,

ψάρι, ανθρώπινος οργανισμός. Και είναι απαραίτητο να το πιστέψουμε ότι, ό,τι

γίνεται στον άλλον υπόλοιπο κόσμο, αυτή η τροφική αλυσίδα ή η όλη άλλη

αλυσιδωτή αντίδραση της φύσης, έχει επήρεια και σε μας.

Εάν εμείς μολύνουμε το Μαλιακό, η μόλυνση και η ρύπανση, επίσης εάν

ρυπάνουμετο Μαλιακό, θα έχει συνέπειες και για τις άλλες παράκτιες περιοχές,

έξωθεν του Μαλιακού κόλπου και αντιστρόφως.

Γι αυτό λοιπόν, όλοι εσείς, όλοι οι σύνεδροι, όλοι οι άνθρωποι που σχεδιά

ζουνε, που είναι υπεύθυνοι, θα πρέπει να λαμΒάνουν αυτή τη σχέση, τη συ

νάρτηση η οποία δεν είναι συνάρτηση μιας περιοχής, αλλά είναι παγκόσμια.

Επίσης, έπρεπε να αναφέρουμε ορισμένα γενικά πράγματα, για να κάνουμε

ακόμα περισσότερο κατανοητό, πως δεν νοείται ανάπτυξη, όταν διαταραχθεί η

οικολογική ισορροπία. Και η οικολογική ισορροπία, δεν είναι μόνο ο Μαλιακός.

Εάν διαταράξουμε την ισορροπία της φύσης, καταστρέψουμε τα δάση μας,

σίγουρα ζημία θα έχει ο Μαλιακός, αλλά και γενικότερα η θάλασσα που είναι

κοντά στην περιοχή μας.

Το τί σκοπεύει η ΚυΒέρνηση, πολύ σωστά το θίξατε, και θα πρέπει εδώ να

σταθούμε, γιατί δέχομαι το παράδειγμά σας, είναι απλό και σοφό. Η θάλασσα

δεν ανήκει σε καμμιά Πολιτική Παράταξη και ό,τι θα υποστεί το παιδί του ενός,

θα υποστεί και το παιδί του άλλου.

Έχουμε υποχρέωση και εγώ ο Νομάρχης του Νομού Φθιώτιδaς, να συμπλη

ρώνω, να καινοτομώ καινα δημιουργώ. Καιείναιευτυχής συγκυρία που έχω άξια

στελέχη στη Νομαρχία και είναι αυτοί που σήμερα ήταν και εισηγητές. Να

δημιουργούμε και να αναλαμΒάνουμε τέτοια μέτρα για να αποσοΒήσουμε δυ

σάρεστες καταστάσεις.

Ακούσατε προηγουμένως, όταν απάντησα στο φίλο μου το κύριο Στασινό,

πως έχουμε κάνει, θα μπορούσα να πω, θετικά Βήματα. Το ό,τι τιμωρήσαμε

επιχειρήσεις που μπάζωσαν ακτές, όπως είπε ο κύριος Λιμενάρχης, με εκα·

τομμύρια δραχμές, σας πληροφορώ ότι δεν ξανατόλμησε άλλος να το κάνει

Το ό,τι φροντίσαμε, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο βιολογικός καθαρισμός του
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Δήμου Λαμιέων, να έρθουμε σε επαφή με δική μας πρωτοβουλίαμε τ/ν ΕΤΒΑ

και να αναλάΒουμε εμείς ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων, ήτανε και το

κάναμε μόνο για το εικοσάμηνο, αλλά και για ανακουφίσουμετην κοίτ/ του

Σπερχειού.

Και θα πρέπει να σας πω, ότι και d εκείνον, τον ασυνείδητο που πέταξε το

καλοκαίρι κόκκινη μπογιά, γιατί του ήρθε πολύ φθηνά ίσως και ανέξοδα, το να

πετάξει τα απόβλητα τ/ς βιομηχανίας του στη θάλασσα, του επιΒάλλαμε αυ

στηρή ποινή καινα ήσαστε βέβαιοι, ότιαπότότε δεντόλμησε κανένας νατο κάνει

αυτό στην κοίτ/ του Σπερχειού.

Θα είμαστε πάρα πολλοί σκληροί, αλλά αγωνιζόμαστε για να παροτρύνουμε

όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες να μπούνε, που είναι για μας ευτυχής

συγκυρία και η υπόθεση τ/ς Κοινότητας και τ/ς Ηνωμένης Ευρώπης είναι

υπόθεση όλων, να μπούνε στα προγράμματα, τόσο το ENVIREG, όσο και σε

άλλα προγράμματα για να αΠOκrήσOυνε βιολογικούς καθαρισμούς.

Είναι λυπηρό και ας μας συγχωρέσουν οι Κοινοτικοί και οι Δημοτικοί άρχο·

ντες, πως όταν αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνάντηση, αν θα πρέπει να

φτιάξουμε ένα κοινό τόπο απόρριψης αποβλήτων ή σκουπιδιών ή να κάνουμε

βιολογικούς καθαρισμούς, κανένας δεν μπόρεσε να συμφωνήσει. Ο καθένας

είχε διαφορετική αντίληψη. Θα το θυμάστε, κύριε Νομίατρε, όταν κάναμε και τ/

συνάντηση των Καμένων Βούρλων. Και από τότε ακόμα τους παροτρύνουμε να

μπούνε σε προγράμματα και να κάνουν όλοι βιολογικούς καθαρισμούς και από

τις 20 παράκτιες περιοχές, εάν δεν με απατά η μνήμη, πρέπει να είναι δύο ήτρεις

Δήμοι και Κοινότητες που προχώρησαν σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Σωστή η κριτική και τ/ χρειαζόμαστε από όλους σας. Και με τ/ν εξαίρεση 
παρέκκλιση που κάναμε με τον κύριο nολυκανδριώτ/, θα ήθελα στο επόμενο

μισάωρο που μας μένει να ολοκληρώσουμε τις τρίλεrnες παρεμβάσεις, για να

μπορέσουμε να διαβάσουμε τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, να ανακοινώ

σουμε σε τί δεσμευόμαστε και να εγκρίνετε αυτή μας ιη δέσμευση και να εί

σαστε βέβαια πωςτο θέμα Μαλιακός, δεν θα σταματήσει στη λήξητου αποψινού

μας Συνεδρίου. Θα συνεχιστεί.

Θα προτείνουμε τ/ δημιουργία Οργάνων σε νομαρχικό επίπεδο, όχι σε επί

πεδο υπηρεσιών μας, γιατί αυτό υπάρχει, σε επίπεδο όλων των Φορέων, για να

υπάρχει μια συνεχής παρακολούθησητων προβλημάτωντου Μαλιακού κόλπου.

nαρακαλώ τον επόμενο εισηγητή, τον κύριο nαπασταμούλη να κάνει τ/

παρέμβασή του.

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Νομάρχο, θο έπρεπε, άμως, νο έχουμε λίγο περισ

σότερο χρόνο, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει κανείς θίξει έστω και μία μελtrη πάνω

στο Μαλιακό κόλπο. Ως εκπρόσωπος του Κυνηγητικού Συλλόγου ή σαν υπεύ

θυνος του nειραματικού Γυμνασίου Λαμίας και υπεύθυνος τ/ς nεριβαλλοντι

κής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. θα ήθελα να μου δώσετετ/ν

άδεια, έστω και έξι - επτά λεmά, γιατί μπαίνουμε κατά παρέκκλιση, δεν έχουμε

αυτή τ/ στιγμή διαφάνειες για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τ/ν ομιλία και
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θα πρέπεινα διανείμουμετώραφωτοτυπημένουλικό,για να αποδείξουμεστους

αλιείς, περισσότερο εδώ της περιοχής μας, όη τα ψάρια τα οποία βρέθηκαν

πεθαμένα μέσα στο χώρο του υπεΡXειλισrή και των ακτών του Μαλιακού ήταν

ένα καθαρό ατύχημα, όχι απότοξικές ουσίες, αλλά καθαρά από οξυγόνωση. Η

μελέτη αυτή κράτησε περίπου ενάμιση μήνα και τα αποτελέσματατα βγάλαμε

προ ημερών.

Το θέμα μας ήταν η ρύπανση του Μαλιακού κόλπου και η καταστροφή του

περιβάλλοντος.Λόγωτης στενότηταςτου χρόνου, θα περιοριστούμεαπλώς και

μόνοσε ένατμήματου Μαλιακού και κοντάστονυπερχειλιστήμας, δηλαδήστην

περιοχήπου εκβάλλειη γερμανικήτάφροςμαζί με τον υπερχειλιστήκαι πιστεύω

ότι στον ελάχιστον αυτό χρόνο, θα καταφέρουμενα καλύψουμετο ζητούμενο.

Λοιπόν, η ζωή και ο άνθρωπος στις μέρες μας κινδυνεύουν. Πολλοί νέοι

προφήτεςπροβλέπουνπως τα επόμενα πενήντα ή εκατό χρόνια, θα είναι πολύ

κρίσιμα, γιατί παντού στον πλανήτη μας, το περιβάλλονυποβαθμίζεται,αλλάζει

στο χειρότερο από τις επιδράσειςτου ανθρώπου και κυρίως την τεράστια αύ

ξηση του πληθυσμού του και την τεράστια ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Χημικές ουσίες ρυπαίνουν το περιβάλλον, προέρχονται δε από τις βιομηχα

νικέςδραστηριότητες,αλλά καιτις γεωργικές καιτους ανθρώπινουςοικισμούς.

Οι χημικές αυτές ουσίες δεν μεταθολίζονται, δηλαδή δεν αλλάζουν με την

παρεμβολή των ζωντανών οργανισμών ή δεν καταστρέφονται και έτσι δηλη

τηριάζουν το ζωντανό μέρος του οικοσυστήματος.

Με το να αυξάνονται υπέρμετρα οι πόλεις, δημιουργείταιτο πρόβλημα με

ταφοράς σ· αυτές τροφών και καυσίμων.Έτσι αρχίζουν να συσσωρεύονταιτα

λύματα και τα σκουπίδια. Βρέθηκε σαν λύση, οι Λαμιώτες να χύνουν τα λύματά

τους στη θάλασσα, δηλαδή στο Μαλιακό κόλπο. Στα νερά υπάρχουν οι μι

κροοργανισμοίπου κάνουν την αποικοδόμηση, όμως, χρειάζονταιγια την ανα

πνοήτουςοξυγόνο,το οποίομετηνπληθώρατου οργανικούυλικού, δηλαδήτων

λυμάτων, που τους προσφέρεται, δεν φθάνει Το καταναλώνουν γρήγορα,

οπότε ψοφούν τα ψάρια από ασφυξία και αρχίζει η χωρίς οξυγόνο ανοργανο

ποίηση, που σαν τελικάπροϊόνταδεν έχει νερό και διοξείδιοτου άνθρακος,αλλά

ενώσεις, όπως το υδρόθειο και την αμμωνία. Σε αυτέςακριβώς τις περιπτώσεις

στηνπεριοχήυπάρχει μια απαίσιαδυσοσμία,οσμή, συνήθως, αποσυντιθεμένων

ωών, λόγω του υδροθείου κυρίως.

Στις 23/5/1990 κλήθηκα ως Γενικός Γραμματέαςτου Κυνηγητικού Συλλόγου

Λαμίας και ως εντεταλμένο όργανο (64) Συλλόγων της 4ης Κυνηγητικής Ομο

σπονδίας Στερεάς Ελλάδας, με προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, μαζί

με τον κτηνίατρο, κύριο Αντώνιο Τριανταφύλλου, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Φθιώτιδας, από τους Προέδρους των Κοινοτήτων Ροδίτσας, κύριο Τσαμασιώτη

Χρήστο, Ανθήλης, κύριο Αρθανίτη και από το Διοικητικό Συμθούλιο Αλιέων, για

κάποια μόλυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή του υγροβιοτόπου μας, ο

οποίος βρίσκεται μεταξύ Ροδίτσας, Ανθήλης και Μαλιακού κόλπου, με αποτέ

λεσμα το μαζικό θάνατο πολλών εκατοντάδων κιλών ψαριών ή και μερικών

χιλιάδων ψαριών.
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Είκοσι έξι μέρες αργότερα ο "Λαμιακός Τύπος" γράφει: "Δύο χιλιάδες κιλά

Ψάρια νεκρά" και αΚΟλουθεί έκθεση του υπεύθυνου της ιχθυοπαθολογίας του

Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παραmτικών Νοσημάτων Αθηνών,

κυρίου Γεωργίου.

Την 24/5/1990 επισκεφθήκαμε την περιοχή με τον κτηνίατρο, κύριο Τριαντα

φύλλου, περάσαμε από την αντίστοιχη περιοχή της γέφυρας Γραμμένης, απ'

όπου ήταν και το κεντρικό σημείο που υπήρχαν τα ψάρια τα πεθαμένα. Και εκεί

ακριΒώς διαπιστώσαμε ότι, τα ψάρια τα οποία είχανε πεθάνει, Bpioκovrav από

την περιοχή της γέφυρας μέχρι και σε μια απόσταση περίπου 2.000 μέτρων, στο

σημείο δηλαδή που συνέΒαλε η γερμανική τάφρος με τον υπερχειλιστή του

Σπερχειού, δηλαδή τη Βοηθητική - κοίτη για να καταλάΒουν όσοι δεν γνωρίζουν,

αφού δεν μπορώ να εξηγήσω με την ομιλία την κοίτη του Σπερχειού.

Τα ψάρια αUΤά δεν Βρισκόντουσαν από τη θέση εκείνη που συνεχίζει ο υπερ

χειλισrής, για όσους γνωρίζουν, μέχρι τις εκΒολές του Μαλιακού κόλπου, γί

αuτό ακριΒώς, δεν δεχτήκαμε τα συμπεράσματα που είχανε μέχρι τότε οι συ

νάδελφοι επιστήμονες, οι οποίοι και είχαν μελετήσει το φαινόμενο.

Παραμείναμε αρκετές ημέρες και διαπιστώσαμε τα εξής:

Ο Μαλιακός κόλπος, δέχεται τα νερά του Ευρίπου, τα οποία τρέχουν ορμη

τικά, έχουμε δηλαδή το φαινόμενο της παλίρροιας, γνωστό από τις λέξεις ευ και

ριπή, ρέουν δηλαδή ορμητικώς και όταν έχουμε παλίρροιες εισέρχονται στην

αΒαθή κοίτη του υπερχειλιστή σε μεγάλο Βάθος, φθάνοντας μέχρι τη γέφυρα

αυτή σε ύψος περίπου 7 χιλιομέτρων από τις ακrές του Μαλιακού.

Auτό γίνεται όμως, μόνο όταν έχουμε νέα σελήνη ή πανσέληνο. Auτό ήταν και

το μυστικό, γίαυτό και τα ατυχήματα αυτά παρουσιάζονται μόνο το καλοκαίρι

σποραδικά.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Παπασταμούλη. Ο κύριος Τσαλίκης.

ΤΣΑΛΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύνεδροι,

Το γεγονός και μόνο, ότι διοργανώνεται σήμερα το δεύτερο Συνέδριο, σε

επίπεδο εκπροσώπων της Πολιτείας, ειδικών διακεκριμένων επιστημόνων και

εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Κοινωνικών και Επαγγελματικών

Φορέων, κάνει πιο ένrονη την παραγωγική παρουσία σας, κύριε Νομάρχα, και

δίνει σε όλους μας το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι άρχισε η εφαρμογή των προ

γραμμάτων και στον τομέα της προστασίας του περιΒάλλονrος, ζωτικού παρά

γοντα, όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και γί αUΤή την ύπαρξη της χώρας μας.

Ο Μαλιακός κόλπος, το όμορφο αυτό κομμάτι του Αιγαίου, υπάρχει κίνδυνος

να μπει στη λίστατων κόλπων που αργοπεθαίνουν. Η θάλασσα που δίνει ζωή στο

Νομό ~θΙώΤΙδας, χαρίζει δροσιά και ψυχαγωγία σε χιλιάδες Έλληνες και φι

λοξενουμενους και δίνει απλόχερα τα nλούmα αλιεύματα στην ελληνική οικο

νομία, εκπέμπει SOS, ζητάει λίγα, για να μας δώσει πολλά.

Άρχισε να πνίγεται, άρχισε να ρυπαίνεται επικίνδυνα από πολλές πηγές και
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η μόλυνση σύντομα θο φθάσει στα όριο της ασφαλείας. Τα οπόθλητα των

πόλεων και των οικισμών, τα φυταράρμακα, τα λιπάσματα και τα λύματα των

βιομηχανιών που καταλήγουν στη θάλασοα ξεπερνούντο όρια της οντοχής του.

Ο θαλάσσιος πλοι}τος, μέρα με τη μέρα μειώνεται, πολλά είδη ψαριών εξα

φανίζονται κοι εκατοντάδες οικογένειες παροκτίων αλιέων αντιμετωπίζουν το

φάσμα της ανεργίος. Κλειστός και αβοθής ο Μαλιακός κόλπος, κινδυνεύει να

μετατροπεί σ' ένα τεράστιο Βόθρο, σε μιο μόνιμη πηγή κινδύνων γιο τη δημόmα

υγεία.

Οι δικές σος μελέτες κοι τα συμπεράοματα των ερευνών σας, μπορούν να

θέσουντις βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του κόλπου καιτην προο

δευτική εξυγίανοή του, ώστε σύντομο νο γίνει και πάλι πηγή ζωής.

Επιτρέψτε μας νο σας συγχορούμε, για την πρωτοΒουλία της διοργάνωσης

και του δεύτερου Συνεδρίου, που έχει σαν κύριο στόχο τη σωτηρία και την

αναβάθμιαη του Μαλιακού κόλπου, να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την

ευκαιρία να γίνω δέκτης των εξειδικευμένων γνώσεων διακεκριμένων επιοτη

μόνων και να ευχηθώ ολόψυχα να έχει συνέχεια αυτή σας η προσπάθεια.

Θα σας κάνω μερικές προτάσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της πείρας μου

ως Στυλιδιώτη και ως ανθρώπου που γεννήθηκε στο Μαλιακό κόλπο και των

πολλών συζητήσεων που είχα με τους αλιείς, οι οποίοι ζουν εντονότερα τα

προβλήματα της ρύπαναης.

Προτείνω, να γίνουν δεκτές οι προτάσεις του Προϊσταμένου της Εποmείας

Αλιείας.

Να ληφθούν σοΒαρά υπόψη οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις των επαγγελ

ματιών αλιέων.

Να επανδρωθεί το Λιμεναρχείο Στυλίδας και οι Λιμενικοί Σταθμοί με προ

σωπικό και να διατεθούντα απαραίτητα μέσα και οι ανάλογες πιστώσεις για την

αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής.

Να γίνει συντονισμός των συναρμοδίων υπηρεσιών, Λιμενικής Αστυνομικής

Αρχής, Τμήματος Εμπορίου, Υγιεινής και Εποmείας Αλιείας, για την καταπο

λέμηση της παράνομης αλιείας και στους χώρους διαθέσεως των αλιευμάτων.

Αυτά αφορούν την αλιεία.

Στη συνέχεια, να ενταχθούν στα Περιφερειακά Προγράμματα Προστασίας

του περιβάλλοντος, με προτεραιότητα η κατασκευή έργων αποχέτευοης στους

μεγάλους αστικούς οικισμούς.

Να προηγηθεί η Στυλίδα, για τον πρόσθετο λόγο ότι βρίσκεται πολύ κοντά

στον υδροβιότοπο ΛιΒάρι και οι επιπτώσειςτωναποβλήτωντης είναι πιο έντονες.

Και τα 930 κολοΒακτηρίδια συνηγορούν σ" αυτό, κύριε Νομάρχα, και η προ

τεραιότητα νομίζω επιβάλλεται να μας δοθεί.

Να γίνεται συνεχής έλεγχος στις βιομηχανίες, οχετικά με τη σωστή λειτουργία

των μονάδων του βιολογικού καθαρισμού.

Να γίνει χωροταξική μελέτη των παραλιών, για την ισόρροπη ανάπτυξη των

ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργειών, με τον τουρισμό και την εξυπη

ρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας.
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Να γίνεται συνεχής ενημέρωση των αγροτών, για τη σωστή χρήση των φυ

τοφαρμάκων και των λιπασμάτων.

Είχατε πρόταση να συγκροτηθεί κάποιο 'Οργανο Οτ/ Νομαρχία, ήδη το

αναΥγείλατε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλούμε τον κύριο εκπρόσωπο των

Επαγγελματιών Αλιέων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΩΝ ΑΛΙΕΩΝ: Ευχαριατώ πολύ, κύριε Νομάρχα,

για την πρόσκληση την οποία κάνατε στο Σύλλογό μας, να παρευρεθεί στο

Συνέδριο αυτό.

Δεν θα κουράσω τους συνέδρους, ούτε εσάς, περισσότερο από τρία λεmά.

Πέντε λέξεις μόνο θα πω, για την παράνομη αλιεία και για τη μόλυνση του

Μαλιακού.

Η μόλυνση του Μαλιακού προέρχεται περισσότερο απότα φυτοφάρμακατων

γεωργικών εργασιών, της γεωργίας κι έπειτα προέρχεται από τα απόβλητα των

εργοστασίων, συμπεριλαμθανομένων και των αποθλήτων της Λαμίας.

Έρχομαι τώρα για την παράνομη αλιεία.

Η παράνομη αλιεία μαστίζει το Μαλιακό κόλπο περισσότερο από καθετί. Από

μια πρόσφατη άδεια, εδώ και τρία έτη, την οποία πήρανε τα γριγρί για μετα

ναστεύσιμα ψάρια, τα μεταναστεύσιμα ψάρια, όχι μόνο δεν χάθηκαν από τον

Μαλιακό κόλπο, κύριοι, αλλά αντιθέτως ο Μαλιακός τροφοδοτεί με γόνο με

ταναστεύσιμων ψαριών το Αιγαίο.

Σήμερα έχει φθάσει σε σημείο ο Μαλιακός κόλπος να αδυνατεί να τροφοδο

τήσει με ψάρια παράκnας αλιείας, ήτοι τσιπούρα, μουρμούρα, λαυράκι, γλώσ

σα κλπ. Αυτό προέρχεται από την παράνομη αλιεία, η οποία μαστίζει συνεχώς,

εδώ και τρία χρόνια, το Μαλιακό κόλπο.

Γι'αυτό ζητούμε και προτείνουμε στο Συνέδριο αυτό, να φύγει τελείως από

τους κόρφους του Μαλιακού, του Βόρειου Ευβοϊκού και του διαύλου Ωρεών το

εργαλείο αυτό, το οποίο λέγεται γριγρί. Διότι, όσο θα υπάρχει αυτή η άδεια για

μεταναστεύσιμα ψάρια μέσα στο Μαλιακό, δεν πρόκειται να δούμε ψάρια.

Είναι και ένα δεύτερο ζήτημα για το θέμα του γριγρί. Αυτοί έχουν πάρει αυτή

την άδεια για μεταναστεύσιμα ψάρια, δεν έχει γίνειόμως ποτέ ένας έλεγχος από

τη Λιμενική Αρχή, από την Εποmεία Αλιείας, αν τα αλιεύματα τα οποία πιάνουν

αυτά τα εργαλεία, είναι μεταναοτεύσιμα είδη ή είναι παράκτιας αλιείας.

Και σας λέμε εμείς σαν παθόντες και σαν αυτόπτες μάρτυρες, ότι τα ψάρια

τα οποία αλιεύουν είναι παράκτιας αλιείας, τσιπούρα, λαυράκι, κέφαλοι κλπ. Δεν

υπάρχει άλλο μεταναστεύσιμο ψάρι μέσα στο Μαλιακό.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε και θα κοιτάξουμε το πρόθλημα. Παρα

καλούμε το κύριο ΑΥγελακόπουλο.
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ΑΓΓεΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλώ σαν εκπρόσωπος της εταιρίας "Χελ/αφάρμ" που

έχει το εργοστάσιο, πιο πέρα, όπως πάμε για τη Στυλίδα και τη Λαμία. Ακούσαμε

εδώ, το αίτημα πολλών ομιλητών - εισηγητών, για μόνιμες μετρήσεις στο Μα

λιακό για τη μόλυνσή του κ.λπ., το οποίο ΒέΒαια είναι δίκαιο και θα το θέλαμε

όλοι οι κάτοικοι της Φθιώτιδας.

Πάνω σ' αυτό θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, ότι με πρωτοβουλίατης εταιρίας

μας, έχει αρχίσει από το έτος 1989 ερευνηnκή μελέτη με αντικείμενο την πε

ριΒαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών έως πέντε ετών, χρηματοδοτείται από

την εταιρεία μας με ύψος χρηματοδοτήσεως 5.000.000 δρχ. και υπεύθυνος της

ερεύνης είναι ο καθηγητής του Γεωλογικού Τμήματος του ΠανεΠΙΟτ/μίου Πα

τρών, κύριος ΒαρνάΒας.

Ήδη έχει παραδοθεί στην εταιρία μας ο πρώτος τόμος από (143) σελίδες.

Ελπίζουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε κάποιο μελλoνnκό Συνέ

δριο, σίγουρα πάντως η μελέτ/ θα τεθεί στη διάθεση των Αρμοδίων Υπηρεσιών

μετά την ολοκλήρωσή της.

Και ένα δεύτερο σημείο που θέλω να δηλώσω, είναι ότι η εταιρία "Χελλα

φάρμ" που παράγει και εμπορεύεται γεωργικά φάρμακα, βεΒαίως συμφωνεί με

τη χρήση νέων μεθόδων Βιολογικής καταπολεμήσεως των εντόμων και ακά

ρεων, που πρότεινε ο κύριος Ακρίβος στην εισήγησή του, προτείνει δε και την

επέκταση της χρήσης αυτών, διότι σήμερα είναι πολύ περιορισμένη η εφαρμογή

της, είναι πολύ περιορισμένη η εφαρμογή των Βιολογικών σκευασμάτων.

Μάλιστα δηλώνουμε, ότι υπάρχει λύση και για την εξόντωση των κουνουπιών

της Ανθήλης. Δυστυχώς οτην Ανθήλη με αεροψεκασμό χρησιμοποιούνται δη

λητήρια αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, το λέω αυτό σαν χημικός, το είδαμε

και χρονιές που έγινε ψεκασμός και τα κουνούπια μας σακατεύουν στη Λαμία.

Υπάρχει τρόπος Βιολογικής καταπολέμησης, να μη μολύνονται ούτε οι ορυ

ζώνες, ούτε τίποτα. Μπορεί η εταιρεία να Βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή

τη Νομορχίο.

Πρέπει όμως, να πω πάνω σ' αυτό το θέμα ότι διαπιστώνεται κάποια ολιγωρία

εκ μέρους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, εwοώ την Κεντρική

Υπηρεσία, όσον αφορά στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας των βιολογικών σκευ

ασμάτων.

Πιο συγκεκριμένα δηλώνουμε, ότι εκκρεμούν αιτήσεις μας με πλήρη δικαι

ολογητικά και στοιχεία από το 1981 • 1982, αιτήσεις για άδεια κυκλαρορίας

βιολογικών σκευασμάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας,

οι οποίες παραμένουν χωρίς καμμιά απάντηση.

Βεβαίως, δεν υπάρχει δικαιολογητικό ότι είναι αμφιβόλου αποτελεσματικό

τητας οι νέες μέθοδοι, γιατί εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια οτο εξωτερικό

με πολύ επιτυχή αποτελέσματα.

Πιστεύουμε, ότι d αυτήν την κατεύθυνση το Συνέδριο θα βοηθήσει στην

εγρήγορση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, για να εγκρίνει νέες
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μεθόδους που δεν επιΒαρύνουν περιΒαλλοντικά οτη γεωργία.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Σας ευχαριστούμε πολύ. ·Orανη μελέτη σας θα είναι έτοιμη, πολύ

ευχαρίστως να την είχαμε και να τη συζητούσαμε. Εδώ θα ήθελα να παρατη

ρήσω και σε σας και στους άλλους φίλους και ιδιαίτερα στο κύριο Στασινό, που

ξέχασα να του το πω, ότι για φέτος δεν κάναμε αεροψεκασμό. Τα αεροπλάνα,

θα τα είδατε να πετάνε, κάνανε παρατήρηση ή πηγαίνανε για πυρόσΒεση, παρά

την πίεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολλών κατοίκων.

Τους προτρέψαμε όμως, να κάνουνε ψεκασμό με ψεκαστήρες που θα τους

διαθέταμε εμείς, καθώς επίσης και όλα τα άλλα υλικά και τεχνικά μέσα.

Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας φόΒος, γιατί ξέραμε πολύ καλά ότι θα

προκαλούσαμε ζημιές, τόσο στις καλλιέργειες, όσο και στη ζωή που επικρατεί

πάνω στους αγρούς και στον υπόλοιπο χώρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ KOINOTHTAΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ: Θο ήθελο νο ονοφερθώ οε

δύο πράγματα. Το ένα για τη μόλυνση της πλαζτου ΚαραΒόμυλου που ανέφερε

ο κύριος ΑιφίΒος κι απάντησε ο κύριος Παπαδημητρίου, ο Νομίατρος, ότι δεν

υπάρχει μολυσμένη πλαζ στο ΚαραΒόμυλο, παρά μόνο κατά την περίοδο Απρί

λιο· Μάιο του 19ΒΒ.

ΤΟ άλλο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το κύριο Λιμενάρχη, που σε τόσο

λίγο χρονικό διάστημα επισήμανε τα προΒλήματα που υπάρχουν στον Καρα

Βόμυλο για τον ελλιμενισμό των σκαφών.

Και επίσης, θα ήθελα να υπογραφεί η εισήγηση από τον κύριο ΡίζΟ, από την

Εποπτεία Αλιείας, που έχει πάει η μελέτη στην Επιτροπή των ΜΟΠ, που έχουμε

Αντιπρόεδρο το κύριο Νομάρχη.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλούμε τον κύριο Μαυρίκα Φώτη.

ΜΑΥΡΙΚΑΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Νομάρχα, για την πρόσκληση που έγινε στην

Οικολογική Κίνηση Λαμίας, να συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου που

αφορούν το Μαλιακό κόλπο.

Επιγραμματικά, συμπληρωματικά κάποιες προτάσεις.

Πιστεύουμε, ότι το πρόΒλημα Μαλιακός, με τα τόσα προΒλήματα που αντι

μετωπίζει μπορεί να λυθεί κατά Βάση, με την ενημέρωση, την επιμόρφωση και

την ευαισθητοποίηση των κατοίκων των Κοινοτήτων που είναι γύρω από το

Μαλιακό.

Εκεί λοιπόν, είναι σοΒαρός ο ρόλος της ΝΕΛΕ, για επιμόρφωση, για εVΗμέ-.

ρωση συνεχή. Εμείς, εάν κληθούμε, θα βοηθήσουμε σ αυτόν τον τομέα της

ευαισθητοποίησης των κατοίκων, για την προστασία της περιοχής τους, της

θάλασσας που είναι δίπλα στα πόδια τους.

·Ενα δεύτερο είναι, ότι πρέπει, από αύριο κιόλας, να δώσετε εντολή, κύριε
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Νομάρχη, να γίνεται συστηματικός και συνεχής έλεγχος στην κοίτη ενός χει

μάρρου που βρίσκεται λίγο πιο κάτω aπό εδώ, που είναι ο Βελάς, ο οποίος είναι

πανέμορφος χείμαρρος. Όταν έχει νερά, οχηματίζει μια λιμνούλα κάτω στην

παραλία της Κουβέλας και εάν πάτε να δείτε aπό τα λύματα των ελαιουργείων,

θα σας πιάσει φρίκη.

Νομίζω, ότι υπάρχει μια διάταξη από την Υγειονομική Υπηρεσία, να διατίθε

νται πάνω από την Εθνική Οδό τα λύματα, αλλά όμως συστηματικά έχουμε

φωτογραφίες που δείχνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, δημι

ουργώντας νεκρά από ζωή τα νερά, όταν υπάρχουν τα νερά του χειμάρρου.

Χρειάζεται συστηματικός έλεγχος, γιατί συστηματικά παραβιάζεται

Ένα τρίτο είναι, ότι πρέπει να φροντίσετε ως Νομαρχία, να υπάρξει νομοθε

τική ρύθμιση, ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό πάρκο, όπου μέσα εκεί θα

υπάρχουν και θα συγκεντρώνονται οι ιχθυοκαλλιέργειες. Γιατί αυτή τη σηγμή,

είναι κατάσπαρτες σε όλο το Μαλιακό κόλπο. 'Οπως είναι τα βιομηχανικά πάρκα

συσσωρευμένα, έτσι πρέπει να είναι και οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας συσ·

σωρευμένες σε περιοχή μακριά από λουόμενους.

Μια άλλη πάλι πρόταση είναι, ότι πρέπει να απαγορευθεί κάθε ανθρωπογενής

επέμβαση στο Λιβάρι

Ο Σύλλογος λ/.ιέων Στυλίδας, σας πιέζει να τους επιτραπεί κάποια διάχείριση

μέσα στο Λιβάρι Τη σημασία μπορεί να σας την τονίσει ο κύριος ιχθυολόγοςτου

Λιβαριού. Πρέπει να επιτείνετε τον έλεγχο στο Λιβάρι από παράνομη αλιεία και

να μην ενδώσετε σης πιέσεις των αλιέων, γιατί το Λιβάρι είναι πηγή ζωής,

εμπλουτισμού όλου του Μαλιακού κόλπου.

Επίσης, δεν πρέπει να ενδώσετε στις πιέσεις του Κυνηγητικού Συλλόγου

Λαμίας, ο οποίος σας πιέζει να περιορίσετε το καταφύγιο υδροβίων mηνών που

έχει κηρυχθεί σε συνεργασία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του

Κυνηγητικού Συλλόγου, από εμάς και το Δασαρχείο. Και εδώ διορθώνω, ότι ο

κύριος Δασάρχης Φθιώτιδας συναινεί, όχι μόνο να υφίσταται, έτσι όπως υφί

σταται το καταφύγιο στον υγροβιότοπο του Μαλιακού, αλλά και να επεκταθεί

αυτό το καταφύγιο με προοmική ένταξης του υγροβιότοπου στη Σύμβαση

Ραμσάρ. Μας βρίσκει σύμφωνους ο κ. Δασάρχης, κι εγώ κάνω διόρθωση του

εισηγητή από την Οικολογική Κίνηση, ο οποίος είπε ότι ο Δασάρχης Φθιώτιδας

δεν συναιvεί. Ο Δασάρχης συναινεί και έκεί υπάρχει η εμπλοκή και το μπέρδεμα

των Υπηρεσιών σας. Ενώ, δηλαδή ο Δασάρχης Λαμίας συμφωνεί στον περιο

ρισμό με εμπεριστατωμένη εισήγηση, ο Δασάρχης Φθιώτιδας λέει όχι στον

περιορισμό. Εκεί λοιπόν, να προσέξετε την εμπλοκή.

Ένα άλ/οείναι, ότι χρειάζεται πρόσληψη, τουλάχιστον, δύο θηρoφυ~άKων για

να ελέγχουν τ/ν περιοχή του υγροθιότοπου, γιατί νύχτα, Κυριακές, μέρες που

υπάρχει κακοκαιρία, πηγαίνουν πολλοί παράνομοι κυνηγοί και αλιείς και παρα

βιάζουν τα ήδη απαγορευμένα μέρη για κυνήγι και αλιεία. Χρειάζεται συνεχής

[Μ;γχος.

Έχει γράψει ο ημερήσιος τύπος τ/ς Λαμίας, ότι ο Νομάρχης σε συνεργασία

με τις Υπηρεσίες, κυνηγούσε νύχτα παράνομους αλιείς και παράνομους κυ-

r
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νηγούς. Ο κύριος Ρίζος έχει σuμμετoxήd αυτό το κυνήγι που είναι καθημερινό

και σας πληροφορώ, ότι έχουμε σωρεία φωτογραφιών που δείχνουν ότι μπαί

νουν μέσα στο Λιβάρι και ψαρεύουν παράνομα.

Εγώ καταγγέλλω αυτή τη στιγμή στο Συνέδριό σας, ότι υπάρχει ένα Φόλξ 
Βάγκεν μικρό που έχουν αφαιρέσει τους αριθμούς, για να μην μπορεί να ε'λtγ

χεται από τα όργανά σας, ώστε να γίνεται ανεξέλεγκτα και χωρίς να τους συλ

λαμβάνετε παράνομο ψάρεμα μέσα στο Λιβάρι

Υπάρχει επαγγελματίας ψαράς, που φέρνει στη λαϊκή αγορά κάθε ΣάθΒατο,

μπορείτε ναΤOε'λtγξετε, γλωσσάκια μικρά. Δενείναι ανάγκη να κυνηγήσετεεκεί,

να πάτε στη λαϊκή και να τον σuλλάBετε γιατί τόσο δα γλωσσάκια πουλάει

Επίσης, θέλουμε να σας πούμε, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ, ως Αρμόδιο Υπουργείο, έχει

εντάξει στους ενδιαφερόμενους από το Υπουργείο προς ένταξη στ/ Διεθνή

Σύμβαση Ραμσάρ τον υγροΒιότοπο του Μαλιακού, δηλαδή υπάρχει μάλλον

μελέτη. Έχω τα έγγραφα σχετικής αλληλογραφίας ως Οικολογική Κίνηση και

αν μας τα ζητήσετε θα σας τα δώσουμε, ώστε να εντείνετε τις προσπάθειες να

ενταχθεί ο υγροβιότοπος στη Σύμβαση Ραμσάρ.

Τελειώνοντας, κύριε Νομάρχα, ήθελα να κάνω ένα παράπονο και ν ακουστεί,

γιατί ωραία είναιτα λόγια για σuνεργασίατων υπηρεσιών, όμως είναι σημανηκά

τα παράπονα των πολπών, όταν δημόσια καταγγέλλουν ένα γεγονός και δεν

λαμβάνουν καμμία απάντηση από υπηρεσία, που στείλαμε και επιστολή στην

Υγειονομική Υπηρεσία, στην Υπηρεσία της Πολεοδομίας, συγκεκριμένη καταγ

γελία, ότι η χαρτοποιία της Δαμάστας ρυπαίνει Δεν χρησιμοποιήσαμε τον όρο

μολύνει, αλλά εμφανέστατα ρυπαίνει τον ξεροπόταμο αυτή τη στιγμή του Ασω

πού ποταμού και δημιουργεί ρύπανση. Από την περιοχή Δαμάστας μέχρι κάτω

είναι άσπρα τα νερά και δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Υπάρχουν φωτογραφίες, αν

θέλετε, για να ερευνήσετε το θέμα, που δείχνουν νεκρά τα νερά του ξεροπό

ταμου Ασωπού αυτή ιη στιγμή.

Αλ/.ά είναι και τα νερά της γεώτρησης που ρίχνονται μέσα στην κοίτη του

ποταμού. Υπάρχουν δηλαδή νερά, αλλά είναι τελείως ρυπασμένα από διάφορες

ύλες επεξεργασμένες που χρησιμοποιεί αυτό το εργοστάσιο.

Τελειώνοντας και συγνώμη για την κατάχρηση χρόνου, αλλά είναι πολύ ση

μαντικά για το θέμα μας, τελειώνοντας, κύριε Νομάρχη, νομίζω ότι το Συνέδριο

και οι σύνεδροι πρέπει να δεσμευθούμε, τον άλλο χρόνο να κάνουμε, όποτε

κρίνετε εσείς εφικτό, πάλι ένα Συνέδριο για να ξαναδούμε στον ένα χρόνο τί

κάναμε κι όχι απλώς να συζητάμε και να μένουν τα προγράμματα .και οι προ

τάσεις μας, αλλά να εκτιμήσουμε τον επόμενο χρόνο τi κάναμε από όλα αυτά

που συμπεράναμε 'σήμερα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να πω στον κύριο Μαυρίκα και στους άλλους φίλους,

ότι η Νομαρχία και οι Υπηρεσίες, σε κανέναν δεν απέκλεισαντη συνεργασία και

μάλιστα τ/ν εποικοδομητική. Απόδειξη είναι αυτό το Συνέδριο, αλλά και οι

προηγούμενες σuσκέψεις, όπου καλέσαμε κάθε ελεύθερη φωνή για το θέμα
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διαχείριση περιΒάλλοντος και όλους εκείνους ακόμα τους προοδευτικούς

ανθρώπους, που θα ήθελαν να αγωνιστούν μαζί με τις υπηρεσίες της Νομαρ

χίας. Και καλέσαμε όλους εκείνους του Φορείς, που έχουν άμεση σχέση με τη

διαχείριση του περιΒάλλοντος και το Μαλιακό κόλπο. Και ευχαριστώ τον κύριο

Δήμαρχο που προηγουμένως τόνισε την ευαισθησία μας, για τη δημιουργία

νέων Φορέων που θα πάρουν και έχουν υποχρέωση να πάρουν στα χέρια τους,

το θέμα που συζητήσαμε σήμερα, εννοώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θέλω να πω όμως, ότι οι καταγγελίες, όταν γίνονται σης υπηρεσίες της Νο

μαρχίας, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που είμαι εγώ Νομάρχης, τυγ

χάνουν απαντήσεων. Καταγγελίες όμως, που δεν θα έχουν τη μορφή πληρο

φοριών προς τοντύπο ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εκεί δεν μπορούμε

νατα ελέγξουμε. Και καταλαΒαίνετε, πως όταν κινήσουμε μια τέτοια διαδικασία

με πληροφορίες που είναι αόριστες και όχι συγκεκριμένες έχει αντίκτυπο και

αποτέλεσμα αρνητικό απ αυτό που θέλετε και εσείς και εμείς.

Ο κύριος Νομίατρος παρακαλώ επ" αυτού, να σας δώσει μια διευκρίνιση.

ΝΟΜΙΑΤΡΟΙ: Παρακολούθησα την Οικολογική Κίνηση Λαμίας και τον κύριο

Στασινό, ο οποίος χρησψοποίησε ένα όρο στίγμα, τον οποίο εγώ δεν τον απο

δέχομαι ούτε ως Υπηρεσία, στίγμα για την Υγειονομική Υπηρεσία, στίγμα για τις

άλλες Υπηρεσίες Γεωργίας κ.λπ., διότι, λέει, δεν ελέγξαμε τα ψάρια εάν είναι

κατάλληλα ή όχι να δοθούν στο κοινό.

Αυτό πρώτα απ' όλα δεν είναι αρμοδιότητατης δικής μου Υπηρεσίας. Είναιτης

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο έλεΥχος των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης ανήκει

εκεί και θα παρακαλούσα πολύ σ' αυτά που γράφετε αυτό να αποσυρθεί.

Δεύτερον στον κύριο Μαυρίκα. Πράγματι λάΒαμε ένα χαρτί ανυπόγραφο.

Έγραφε επάνω προς την Υγειονομική Υπηρεσία και υπέγραφε Οικολογική Κί

νηση, χωρίς καμμιά υπογραφή και αναφερόταν στη χαρτοποιία Δαμάστας.

Ήλεγξα, λοιπόν, τη χαρτοποιία η οποία είχε κλείσει. Ήταν κλειστή για τρεις

μήνες, κύριε Μαυρίκα, όταν έγινε έλεγχος και ήταν κλειστό το εργοστάσιο επί

τρεις μήνες. Πού τα Βρήκατε εσείς αυτά τα απόΒλητα;

Δεύτερον, μόλις άνοιξε, αμέσως στείλαμε και κάναμε δειγματοληψία αυτών

των αποΒλήτων. Και τρίτον, πρέπει να σας πω, ότι είχε γίνει έλεΥχσς και απότην

Επιτροπή ΠεριΒάλλοντοςτης Νομαρχίας καιαπότηνΥπηρεσία μας και με άλλες

συναρμόδιες Υπηρεσίες. Υπεδείχθησαν τα τρωτά σημεία και ζητήσαμε να υπο

Βληθείνέα μελέτη, η οποία ήδη έχει υποΒληθεί και έχει σταλεί προς αξιολόγηση,

όχι μόνο στο τμήμα της Νομαρχίας, αλλά και στους αρμόδιους επιστήμονες,

τόσο του Υπουργείου Υγείας και ΠεριΒάλλοντος, που είναι υγειονολόγοι 
μηχανικοί, όσο και στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αυτές είναι οι ενέργειες και αν το θεωρείτε, ότι δεν είναι απάντηση και ενερ

γοποίηση, και μάλιστα θα σας στείλουμε και απάντηση, παρότι δεν γράφετε

επάνω διεύθυνση για να σας τη στείλουμε.

ΦΩΤ. ΔΕΛΕΝΙΚΑ (Γραμματέας Γυναικείου Συλλόγου Στυλίδας): Κύριοι σύνε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 54.226.8.97



· 148-

δροι, η μόλυνσητου περιβάλλοντοςαπό οποιαδήποτεαιτία και αν προκαλείται,

είναι ένα από τα καυτά προβλήματα που απασχολούνεμάς τις γυναίκες του

Συλλόγου Γυναικών Στυλίδας.

Εδώ και μερικά χρόνια, προσπαθούμενα ευαισθητοποιήσουμετους κατοί

κους της περιοχής μας, με διάφορεςπροσπάθειεςκαι προσωπικάδιαβήματα.

Επιτύχαμενα ψηφιστείη απόφαση κατά των αεροψεκασμώνστη Στυλίδα.

'Ομως,παρόλααυτάπριντέσσεριςμέρες,το αεροπλάνοπετούσεμεανοιχrά

τα μπεκ πάνω σε κατοικημένηπεριοχή. Τηλεφωνήσαμεστο γεωπόνοτης πε

ριοχής και μας είπε, ότι θα τηλεφωνούσεστον πιλότο να κλείνει τα μπεκ όταν

πετάει πάνω από κατοικημένηπεριοχή.

Καταγγέλλουμεαυτότο γr:γOνός και μεταφέρουμετην απόφασητων μελών

μας, να καταδικάσουντουςαεροψεκασμούςπου σκορπίζουντον αργόθάνατο

σε μας καιτα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατόν,εν ονόματιτου κάποιου εμπορικού

κέρδους, να θυσιάζεταιό,τι πιο πολύτιμουπάρχειστον άνθρωπο, η υγεία του.

Θεωρώακόμα, ότι η επισήμανσητου κυρίου Ακρίβου,για τα κολοβακτηρίδια

στη Στυλίδα, δεν έγινε με σωσrό σκεmικό. Παρουσιάστηκετο μεγαλύτεροπο

σοστόκαι παραιτήθηκετης κάποιαςάλληςμέτρησηςσε κάποιοάλλοσημείομε

λιγότερη μόλυνση.

Η όμορφηκαιγραφικήΣτυλίδαπολύ λίγο προσέχτηκεκαι ψάχνουμενα βρού

με την αιτία. Υποβαθμισμένησε εμπορική κίνηση, σε πολιτιστικήκαι σε πλήθος

άλλες, δεν νομίζετε ότι είναι καιρός πια να σφαφεί βλέμμα στοιχειώδουςεν

διαφέροvrος,για την τόσο αξιοποιήσιμηΣτυλίδα;

Ακόμαγια να'μη σταθεί αυτότο επιτυχημένοΣυνέδριο,που απαίτησεαρκετό

χρόνο και κόπο και από τους ειδικούς και από την Οργανωτική Επιτροπή, που

τόσοπολύμας ενημέρωσεκαιμαςπροβλημάτισε,να μη σταθείμόνοστηθεωρία

αλλά να γίνει πράξη, προτείνωνα συσταθεί μια ολιγομελήςευέλικτη επιτροπή

παρά τω Νομάρχη, με αποκλειστικήφροντίδατην προστασίατου περιβάλλο

ντος ει δυνατόν διακομμαnκή, αμερόληπτη και αδέκαστη και με ειδική ευαι

σθησία πάνω στα θέματα περιβάλλοντος.

EυXαρισrώ.

ΝΟΜΑΡΧΗΙ:θεωρούμευποχρέωσήμας, να ανακεφαλαιώσουμεμε τη μορφή

συμπερασμάτων,βάση των εισηγήσεωνπου γίνανε από το πρωί στις 9 μέχρι

αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη

διαλογική ουζήτηση μετοξύ μας. .
Αμέσως μετά f5 αναφερθούμε, στο τί θα επιδιώξουμε άμεσα μετά από την ευ

αισθητοποίησή τούτου του Συνεδρίου.

Και τέλος, ν αναφερθούμε στους επόμενους στόχους μας ως ΝΕΛΕ και ως

Νομαρχία.

Πριν αρχίσω, θα ήθελα να διευκρινίσω και για άλλη μια φορά. Ρωτιέται αντα

Συνέδρια είναι κυβερνητική πολιτική ή είναι δημιουργία και καινοτομία σε νο

μαρχιακό επίπεδο.

Απαντώ, ότι είναι υποχρέωσή μας, είναι καθήκον και υποχρέωσή μας, να δημι-
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ουργούμε με έμπνευση, αλλά και με θέληση για δουλειά και αποδείξαμε ότι και

τα δύο τα διαθέτουμε και κυρίως το δεύτερο.

Δεν έχουμε μαγικές λύσεις τις οποίες τις εκθέτουμε για να λύσουμε τα προ

βλήματα, όπως είναι ο Μαλιακός κόλπος, έχουμε όμως προτάσεις. Προπάντων

όμως, αγωνιζόμαστε για να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Πολύ σωστά είπατε ότι

το δικαίωμα για τ/ ζωή, που ενδεχομένως να είναι και ιδεολογία του μέλλοντος

με το σημερινό κριτήριο αν το εξετάσουμε, είναι μέλημα όλων. Η θάλασσα, το

περιβάλλον, ο αέρας, η στεριά είναι μέλημα όλων και όλοι μας θα έχουμε συ

νέπειες, αν έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα.

Συνεπώς, ο αγώνας μας στρέφεται γίαυτό, για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα

καλύτερο αύριο.

Έτσι λοιπόν, όπου η κυΒερνητική πολιτική σταματά, συνεχίζει η πολιτεία σε

νομαρχιακό επίπεδο, με τ/ συνεργασία τ/ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των προο

δευτικών ανθρώπων, των επιστημόνων και των άλλων προοδευτικών Φορέων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΘ. ΠΑΝΑΓιΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Πρ/μενος Δ.Υ./Ν.Ε.Λ.Ε.

Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, από τις εισηγήσεις, τόσο τις θεωρητικές

τοποθετήσεις κοι τις ονολύσεις, που αφορούν τις σύγχρονες δυνατότητες της

νομοθεσίος, της οικονομίας, της τεχνολογίας και της Διοίκησης, προστοσίας

περιΒάλλοντος, όσον οκόμη τις συγκεκριμένες προβληματικές, αλλά και προ

τάσεις ως προς τις δυνατότητες και προβλήματα στο Μολιακό κόλπο προέ

κυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

- Η ανάγκη της συνεργασίας και της συμμετοχής της Κεντρικής Περιφε

ρειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτών, Επιστημόνων και κάθε

ΦOρέa που ενδιοφέρετοι γίαυτόν τον τόπο.

- Η στήριξη κάθε πολιτικής σε γενικές και ειδικές μελέτες, οικονομικής

ανάπτυξης και περιΒαλλοντικών επιπτώσεων.

- Η διερεύνηση της εφίΚτότητας και του είδους ενός Φορέο διαχείρισης του

κόλπου.

- Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να συμπεριλαμΒάνει, στόχους για διατή

ρηση του περιΒάλλοντος κοι του φυσικού πλούτου.

- Η ανάγκη για ανάλυση όλων των αναπτυξιακών έργων από την άποψη της

επίδροσής τους στο περιΒάλλον. Δεν είνοι ορκετό να είναι ένα έργο σημανnκό

από την άποψη της συμβολής του στο Ακαθάριστο ΕΥΧώριο Προϊόν, η οικο

νομική διάσταση δηλοδή. Πρέπει επίσης, ένο έργο να μην δημιουργεί περι

Βαλλονπκά προΒλήματα, δηλαδή μορφές αντιοικονομίας.

- Είνοι ανάγκη να υπάρξουν συγκεκρψένες ενέργειες, για συνεχή παρα

κολούθηση δεικτών περιΒάλλοντος για την περιοχή. Η γνώση των διαστάσεων

του προΒλήμοτος πηγές, ρύπανση, Βάρος κάθε πηγής, εmπτώσεις στην πανίδα

και τη χλωρίδο της περιοχής. Έρευνες, αναλύσεις, είτε από Τοπικούς Φορείς,

είτε από Εθνικά Ερευνητικά Ιδρύματα είναι ονάγκη νο γίνοντοι συστηματικά.

Προτείνουμε, η δραστηριότητο ουτή νο ανατεθεί σε κάποιο Τοπικό Φορέα

Ερευνητικό κυρίως ή Πανεπιστήμιο, όπως πολλοί έθεσαν το ζήτημα, που πι

θανόν να συνδέεται ή όχι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς Βέβοια νο απο

κλείεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Η λήψη διοικητικών μέτρων γιο ανώτερα όρια επιβαρύνσεων του Μολια

κού.

- Η προώθηση και ενθάρρυνση επενδύσεων σε βιολογικούς καθαρισμούς,

εκείνο το οποίο σας έθιξα προηγουμένως.

Είναι ανάγκη να αποφευχθεί ο ευτροφισμός του Μολιακού.

~ Εκφράστηκαν αμφιΒολίες από το ΤΕΕ εάν πρέπει να προωθείται η δημι

ουργία κινήτρων ιxθυOKaλλtέργειας στο Μαλιακό κόλπο. Αυτό σημαίνει, ότι

πρέπει μελ/ονπκές ενέργειες σ' αυτόν τον τομέα να εξετοστούν από περιΒαλ

λοντική άποψη.

Επίσης, οι υφιστάμενες Βιομηχονικές μονάδες πρέπει να επιΒαρυνθούν οι-
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κονομικά και να λάβουν μέτρα για μείωση των αποβλήτων.

Διοικητικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν και για τα απόβλητα των βιομη

χανιών. ιδιαίτερα για εκείνες που δημιουργούν σημαντικές ποσάτητες αποβλή

των.

'Ομως, γιατην προστασίατης οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, μπορούν

οι βιομηχανίες να ενθαρρυνθούν για τη χρήση τεχνολογιών που μειώνουν τον

όγκο των αποβλήτων, με τρόπους όπως πληρωθεί ανά μονάδα όγκου βάρους

αποβλήτων κλπ.

Η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, πρέπει να γενικευθεί τόσο στις βιομη

χανίες, όσο και στην περίπτωση των αστικών αποβλήτων.

- Προτείνεται να προχωρήσει η χώρα, στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

για μείωση της καύσης και ανημετώπιση της εξάντλησης των πηγών ενεργείας.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα των εισηγήσεων των εισηγητών και αναφέρθη

καν με κάποια περιγραφική, αν θέλετε, παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, προτείνουμε ως Οργανωτική Επιτροπή και ζη

τούμε την έγκριση του Συνεδρίουν για την ανάληψη εκστρατείας από όλους

τους Φορείς που συμμετείχαν σήμερα στο Συνέδριο, εκστρατείας για την επι

μόρφωση των μαθητών στα σχολεία με σλάιτς και ντοκυμαντέρ.

Εκστρατεία στις παράκτιες περιοχές με την πρωτοβουλία της ΝΕΛΕ, για την

ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση των κατοίκων. Τί σημαίνει ποιότητα

ζωής; Τί σημαίνει υποχρέωση για να προστατεύουμε το περιβάλλον;

Προτείνουμε, λοιπόν, ήταν και δική μας επιθυμία, ήταν και παλιότερη πρό

ταση, ήταν και προτάσεις πολλών από τους συνέδρους, τη σύσταση δύο επι

τροπών νομαρχιακού επιπέδου και όχι υπηρεσιακού της Νομαρχίας, μια Επι

τροπή και να μας εξουσιοδοτήσετε, μια Eππρonή αντιπροσωπευτική, θα έλεγα

και όχι διακομματική, μιας και δεχτήκαμε ότι δεν είναι θέμα Πολιτικών Παρα

τάξεων το δικαίωμα της ζωής, μια αντιπροσωπευτική από υπηρεσιακούς πα

ράγοντες της Πολιτείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προοδευτικούς Φορείς,

προοδευτικούς ανθρώπους, μια Επιτροπή ελiyxoυ και προστασίας του Μαλια

κού.

Και δεύτερον, μια άλλη Επιτροπή μελiτης των προβλημάτων του Μαλιακού.

Επιτροπές, που θα έχουν χαρακτήρα δυναμικό, διαχρονικό και όχι στατικό, που

το έργο τους δεν θα σταματήσει ποτέ.

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε προς εσάς, ότι είναι απαραίτητη η κατάρτιση

και άλλων προγραμμάτων προστασίας και ανάπτυξης των περιοχών του Μα

λιακού κόλπου, με τη χρηματοδότηση της Νομαρχίας και σε συνεργασία με την

Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό ήταν πρόταση του κυρίου Αντώνη Τερζή.

Και τέλος, αναλαμ8άνουμετην υποχρέωση και ως Νομαρχία και ως ΝΕΛΕ, την

οργάνωση και άλλων τέτοιων εκδηλώσεων που δίνουν κατευθυντήριες γραμ

μές.

Προαναγγέλλουμε τέτοιας μορφής εκδηλώσεις για το r:yγύς και το μεσο-
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πρόθεσμο μέλλον. Εκδηλώσειςπου έχουν αποστολήτην επιμόρφωσηκαι την

κατάρτισητων ανθρώπωνπου σχεδιάζουν,εκδηλώσειςπου έχουν σαν στόχο

τηνευαισθητοποίησητωνειδικώνεπιστημόνων,να ασχοληθούνμετο πρόΒλημα

που θέτουμε επί τάπητος.

Να κάνουμεστις επόμενέςμας εκδηλώσεις,τέτοιεςσαν και τη σημερινή,που

θα έχουν ως θέματους αναmυξιακούςσυνδέσμους.

·Ενα άλλο θέμα εξίσου σπουδαίο, είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. ένα

σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Και τρίτον, ένα θέμαπου θα αφοράτα δάση, με θέμασυγκεκριμένο"Τα δάση

αποτελούντον πλούτοτης Ελλάδας".

Σας ευχαριστούμεπάρα πολύ και εκ μέρουςτης ΟργανωτικήςEππρonήςνα

σας ευχαριστήσω,για τη συνεργασία,να σας ευχαριστήσωγια τον κόπο και τη

θυσίαπου υποΒληθήκατε,κυρίως, οι κύριοικύριοιεισηγητέςγιατη σύνταξητων

εισηγήσεων, καθώς επίσης γιατί παρακολουθούσατεκαι παρακολουθήσατε

μέχρι αυτήτη στιγμή με ενδιαφέροναπό τις 9 το πρωί.

Σας ευχαριστούμε και συνάντηση στο επόμενο Συνέδριο.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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Πίνακες από την εισήγηση του κ. Κων/νοu Στασινού

θέμα: Οδική ζεύξη βόρειου Ευβοϊκού
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Χάρτης υδροβιότοπου Μaλιaκού κόλπου
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Πίνακες από την ειαήΥηση του κ. Ακρίβου
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Πίνακες από την εισήγηση ταυ κ. Παπαδημητρίαυ
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το D" Σ"νέδοι,ο τη. ΝΕΛΕ C4~VΙw:n tytι:v. .πΙ,lΙιΡfb)
- Ο Μαλιακός είναι η ζωή μας-

l

·Αρχίζει οήμερο οτό ιΞειιο

δοχείο .ΣΤΥ'ΛΙ'Σ ΜIlΗ1'Σ.

τό 20 Συνέδρlσ πού διορ

γανώνει ή Νομοριιίο Φθιώ

τιδας οε συνεργοοιι. μΙ: τήν

Νομαρχιοl<ή ·Επιτροπή Λοί

ι<ης ·Επιμόρφωοης '(Ν,Ε,

Λ.Ε.) μΙ: θέμο .0 ΜΑΛΙΑ·

ΚΟΣ ΕΙΝΑΙΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ.,

Αίίρ>ο Σό660ΤΟ οlίς 9 ιό

'1Ρ",; θο γίνε. ενσρξη των

εργοσιων του Συνεδρίου \.Ιέ

εΙσήγηση του Νομάρχου ~

Χρ. Λσδιό μέ θΈVo .Κυ6ερ·

νητι~iΊ πολιτική καΙ δ,αχεί

ριοη nCPI60AAOVTOC:·

06 οκολουθήσουν ο; εί- Ζ....νών οτήν περιμετρική Ζώ
οηγήοεις: Άλ,ι;υΤιΚ'l διοχεί- νη 100 ΜσλlοκοU. αίτίο μο

ριση κο; προστσσία του Μσ- λύνσεων επιφανεlοκών κοί

λ,ΟΚΟΥ. _ Τουρισμός κοί υπογείων ύδότων - Προ

Περιβάλλον, _ "Η συμ60λή 6λήματο ρύπανσης υδι'ιτ,νων

του ΥΠΕχΩΔ'Ε οτήν προοτο- πόρων ι<οί «Ινllμετώπlοή

σίο του Μαλ,αl<ου _ Θαλόσ. τους - Τό δόοη ι<αί ό Μα·

010 ρύπανοη όπό πετρελαιο. λ,οl<ός - Ό ύγροβιότοποι:
ειδή _ Μολιοl<ός περιοχή του Μαλ,οl<οίι - Γεωργll<ει:

γ.ό προοτοοίο ι<οί όνόπτυ,. δ~oσTηριόTητ~ς ι<αί Μολ,α,
!Ξη - Ό ρόλος τηι: ΤΑ ι<ας - Διοχειριση φυοll<ών

οτήν προοτασίο τοΟ Περl- πόρων, πρoίίnόθεoη η πρό·

βόλλοντος _ Περιβόλλον οχημ.ο πρ~oτ~oίoς; - Μο

ι<οί ανόπτυιΞη _ Ρύπονση λιοl<ος και ρυπονοη - Αι
κοί πυρηνll<ή τεχνολογίο _ μενll<όι: οχεδιοομόι: - Προ·

βλήμοτα προοταοίος Μα

Ή δlότοιΞη των υφολμυρων λ,οl<ου.
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Συνέδριο για τον Μαλιακό Της ΑΓΓ. ΔΑΜIΓΟΥ

ΙΊΑ ηl σωτιιιιία τοιι Μιl- ...ετημενι::ς περωχές 1011 ειναι
δuνατόν νιι avan:TUXO"i η>"10 ΚΟ\, ΚιΟ)λπωl, 'Ι "ο"αl,-
πλουτοπαραγωγική εκ με-

χία ΨOιιiιτιδoς σε σιινφ· τάλλευση της lχθυοκαλιέρ.
γασία Ι'Ι: τι! ΥΙ,llιφχιακή Υειας.

Ι:ΠIΤII4Ητή Λιll'κής .':πιιιίφ- Επιστήμονες ανωτάτων

φωσιις. δlΗll)'ίινωσε το 20 πνε"ματικώνιδρυ,ιάτωνανέ-

Ι:ιινέδl,l(, ι,ε Οέ"α: ((() Μιl- λυσαν το lφόβλημα τοο Μα-

λιακός είνιlt 'Ι ζωή ,lας1.. λιακού ΚόλrιOlI και έκαναν

Ο νομαΡΧΙΙζ ψtlιιiJtlδος κ. "ροτάσεις 'Υ,α Ίην αξιοποίη-

Χιιήσηις Λαδιάς, ανέ(ρεjlΙ:; όη σή t<Ίυ και για την "ροστο-

πρέπει να ι;νεμΥοποlηΟοιιν σία το\).

υπεύθυνα, όλοι ΟΙ φορείς των Για τον λόγο αυτό έχει ξε.

παράl\τιων δήμων ι<ο\ιωινο- κινήσει μια τεράστια εκ-

τήτων, JτΡOτιlί. ο Μαλιακός στρατεία γι" την αξιοποίη·

ΚόΙπclς κατ"ντήσει ένας σll, χωρίς f("τcιστροφή, του

νίος.,. Ι:οιιωνικός. ΜαλιακοίΙ Κόλπου, IIml κά-

Το lωμμάτl αυτι1 της θά- ποτε είχε πέσει σε χέρια

λαοοας έχt:ι μια ξt:χωριστή άσχετων, οι οποίοι έπαιρναν'

ιδιαιτερότητα: μπορεί να άδειες γιο ιβάρια,,'επειδή εί-

προσφέρει απόλουση, σε κα- χαν χαρτί της f(λαδικής και

Οαρή Οιίλιιοσα, στους τουρί- στη σ"νέχεια μετοπουλού-

στις, ι:νι;ι οι: ιίλλ.:ι:. "αλιί 111;- σαν τιι:. άδειε".

ΧΑIΡΕΤιΖΟΥΝ ΟΙ ΟIΚΟΛΟΓΟI ΤΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ
ΤΟ Υιγονό( όη οι αριιό- τίταιι( σποφόσεl( θα σιJμ-

oIiισι tJIιiθιTrισuιι -ι11( \(j7au· ~ό"ό'IΙtι 'έMώσ8ίlNorι '6[' 1-
Υί( ΤΙ( olllα"o~llIί( "Υισ ιιό 01Iίtι lφοστασία 10U
npoOTobla 'f'OU 'υyj'iσβlό- μοναδικού o'nltι 'Λνότολl-

'r(l8f()O t<'u IMόλΊOIltι'υ χαl- 'ιιίι Στφ1ά ι1ypcιβlόΤ0110υ.'

ριτlζιι μι Όνοκσίvuαή τη( που αl1οτι"εΙ οίΗΟ"ΟΥl"ό

η 'ΟlκολΟΥllιή Κίνηση Λα- LuoioflqTq πιρlοχη πλου·

μίο(. σιο σε 'Ορ ...ιειοπανίδα 1Ι{11

...._ _ Φudfιιό ΊlοΡό για ro 1/01lό

.u. xθtσιlfη oval(oiVWOIj. μαι, :51lλωtιoυμε "(ΊΟ( κΙ:ιθε

τονίζεΤΌI : υρμόδιο φορέα, \1!1ηΝΟ){11
1ΙΗ "IlIoλOγ'fllή Κίνηση ιιαl ·ε\/δl(lφ~pόμιν(l. '611 Ι}

ιΛtιμΙιι( :x<ιIp:ειrίζΙI 'ι'η", υlΟ'- Κlνησιl 'μtι( 'θtι δ,{'f~ίσιι 'Ι?

'tttt'qoη ΤΙ!( 'ήj:lότασή( ΤΙI( 'rιAoίlόlo αρχεΙο 'Γιl( (11['ιt.o

για την έ",ταξη του υΥΡΟ- Π(, αναλύσιι(, αλληλυΥ!Η\-

'βιδ'i'όιιbυ -,..O:u Σπιρχειόύ φίtι, φωΙΟΥραφίι( κ.λ.ιι,)

στην διεθ",ίl σύμβαση ιιαl θα συνεργαστεί γl{1

'Α'ι\lΙιΙδΑΑ, ,I,IbU όνέλυσι ιιι τον σllΟTlό αυτό. !" (,1101-
ειόήγησίl Τιι( στο πρόσφα- ον ιιιδιιλwσιι τη θίληοιl·
'to I:ΙΙVιδρlO 'ι'η( liIομα-(ιχί. πραιιεψίνου να llAOIIUlllflt;
Ο( νια τον Μαλιακό Κόλ- η νομιιιίι ιιαl ουσl(lσ ιl "IΙ

πο. πρσστασία 111 την oul,IJ(1'
ΕΠ11δή 'πlσΤιίlσllμι, 'όl1 σιι τη( RAMSAR».
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_ 8.."δοο::••.~Τ••,•••
,ιι, .ε ,60:0 μ.~ 0ι.,..ι oH...~
6/1'- τό-.; .1iρo .ρώτ~~ .σιότ.·
,ΟΙ;• ....,tή τ~ ."l'μ•. 1.<>,.....,..,..,.
σ,...μό ...~. ι, ,.νόΔU; - 16 'fIO
,ι..ο••η..ρ,... ,o,.σoίρ.~ ••,
l",,".ΚJO •• ' ".."....τρσ••••1·
lotvι_ ••""'••ιrι••o.τo, ~.σ
.....σ ...... όΙ~ Ι, ,1 ι1.ρ-

'~II.k μoνόΔU;. Ει.., ..ι ~ ..,.
.ρι8ε1 ~ .οτ.ο",,", • 'ι '......,'.............
ε,~ ......,.οή ιφ" •• τ. 'ιilμo..

' .....,. μo11ίνouν '0 '1\61.10•.
μΟ( ι>σο: .Kόtι .ΙI.οI Τ .

·175·

1~~ Αrn;ΛIΙΙΗΣΔΑΜIΓΟτ

1ΥΝ.-φοτο,Arr.
KQIt[JM10nOVΛOV

.. ...τ,............ ~" ••."1<10",

...to,..,~'o~. Αν .,. οοlσο.,••.
ρ'oι~ dνIι, μοΙ""μ.... , .ρόn. ο",σ
.. .οlοο,ρο,οί>., EI.όHOIJ.•,.
ι~,,":;ιΦ, "•••,"". ".σο.,," , ....
ροο".ό Ο""ι>Ο.ημοτο.•101, ••
'1....".H"ρ,~"dς.0νόΔU;. Πρό·

'''''''. 1'0 'νο. "'Ο .0.0ΊΩ>...σ
,,11i~0••0IJ .ρο./ιΟι:, ,δ,οό,..,ο 0'0'
'"'-1... "11 '0' 0'0. e"".,o E.,p~~,.

1I ΕΟΚ .••030'0;. 1<ΟΟΙ.", ο.ό ",
15 μoνoi6ες ...60." σΗες••,σ.
ιι.......lοιιΘ σ' o".'UΙ... "oί
"'μΟ 1162•.

- 11•••ό...... o.τ;ιιρ.ξ~ Ο",",

..ι>όi<, ''Ι( riιo>ιo .CΡ'Oιίκ:
- ,..~! RI.ιηo'lζou... ,o.~

••ι.ΣUς .,... r,,,.!. .οη•. μ.~
Ψι"""". ο.ό 10 δil'oO, ::...,;,.,,,.
ό ,<tρ'••~ ι ....ή. '" Ι.ο, .0'
ιΟI , .. 'σ,ριο' ,όρ,. '..
.όλ._.

- .Ε.... ~.,.,o '... μιH ....o~.
""~ Itι;, ο ••'I..ρ ' ••~ '11",,"01'
Ι..ρ,~".'" "ο, ,,81ιO~"'."~Oμ
ο,,, 0( 1,",11.,..;.

.ι,." "~.',. ""••• 'η"~,'" ."ι·
ι,., ~,."~,,,,~..,. οΗ.. " """,,,_ ••,.
..., ...ημ.""........ Υ,πρι'" Dill.'o.
μΙ,,").η 6"~~"l.io ~Τη .ρ'''''' ,.",,,.
.η μος ••• ,,~ 10••',,« Ι0Ι0' ,.
,ου.. <.;.~;;. '11""'~ 1>01""•. [,,.,
μ'•• οί οιμ ,μ,η '"""Ι.<,οί.•Ηοί

••'\10 ' •
,IO''''0ιtW~ !...σςl4lΙΠι

,~o,I ιιι..., "",τοί '0.
_._ι,δ.~" _, ,..

- ...."τό. o.o"Ι<ό<,,,,~ Κ';.ο« 
•• ,.Ι"(\οί.<,,. σό.. - .σ ...........
νο. όbι:", Υ'Ο 'l"'O"oΙΙ'ί~..,o
o'ouι; .ημ." ...., .....",,,ό ,,~ ....
Ι.....ο. '" σιl.ιHJς ••μ<.....". '"«., η '18"0",,Η,'ρl<'0 ".ό,.ν
μό.ο .,,,. 100lOii.

...",σ. ,."-<...."ν! Ει""", "ό ..,
I .... '''~'''~ μ'Ι',η .'0. 114.1.....
.0' o,~••.."ol~ ''''' ... 'ol".τo.~·
0008. ".σ ""'''~ ".~"..io "., ο.ό
,ο. [οι. Ι(ομ,οί '11Ιοο".ΙIo< <οο

~........ ,ο, o~ ι<ίlρ<HJ~ ι...μι "ο,

ο, .ι.'ol'~ μ' .σμ.,,,,~. Αι. Iho_
.... Ι •••~<;. '1"0, •• 1<. ".',10,-",
, , .....,,_ 10 ." ...... "Μ,..

ο 11 ~.o. "ίο 01..1o~ """ _ ...,
'0•• ,_., .. ~ "I..".~ ."μB....lις
o,aιoς <"I"O~μ",iι:~ "Ο, ο"""μο.
<.0.""'" " ,0 'OI~'ΙOΩ .Φ8,..
"~" οl,,,Ιηρο ,•••όΙ.ο. '"ο,....
μη. ιι_ ",ρο,,;ο. 11'0"0:... οίτο

"ν",Ιν",,,lό·

δοςμο.,Ι._ ~", ••ρο.
V..~,~,;~. [~O.<Vouu'.

μόl•• ,ο. '"' .οο/Ισl\",,·

μ', .....,, τ... ΜοΙ.......
o,~ν E"I<.~ ••,Ιο1.<
.. '0_.•., Ι. ,;... ,0
NotμBoη ο,. €I.00"IO·..~..
E.".Ιouς. ~ ΕΗ6Ι •.

η .0,..._, μ< ,ο 11.000

Xol,Iιμ".o ."ρolό". to
"οί" ,,,,,,,,,Ο. φ,η""; Κ.,

.ρόι,ης .Ο>ό,η,ο<; ,ό ...
μ' .~ ο"ο,ημJ",,~
"_,,oHotρ~..o. Κο, .
•no••• ' .... ι••'''.0·
.~o.. ,'• ..,. ,σριο.

".' ,ι."", 11 ,ο

Μορό•• ',1•.

2ήμερο συνέδριο

για τον Μαλιακό

ΤΟ 20 Σvl'έ4ι, u ;lt eL.J.a
Ο ΜΑλ/IΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ

Η ΖΩΗ ΜΑΣ

θα ΠΡ';ιγμ'.:ιτοπο,ηθε' a t ·;

28 χα! 29 rEnTEι"",BP ι ΟΥ

(1ΤΟ Ξ~νoδoxείo ΣΤΥΛ!Σ

Mn ΙΤΣ ητη Στυι,ίδα.

τ" Συ\·Ε.5ρ:ο opy,··,C:,j\·-l'1

• /{i/»J.Τη η
~""iμΡ/OV (990

η No~αρx.;ι φι,)δ;ι.

'1ι; ου.εργασ'α :ιε' tη',
NEΛiΞ I(.~, ~IλOL>v Φα~ιί;

ητό πi..:.i(j(Ο -ωιι

τrρoι~π~θεlώιι ΤΟ Ι·: Υ:.ι

την ι,:τrίί,ιιηη 'Jο6αρών

πι),,6·ι-ι;:ι.άτων ΤΟιι No:,o~

Απο τη ΝΕΛΕ ή~η

K·.:-.φτί,,9ηιr το

τrρόyι::α:),~α TC οπο'Ο

:τφ:-r·:r:,.6ά.[( διιό μέι::η.

Σ~6 7!"ρώτ,) ".φο: θ:ι

t:"ώ οΤΟ δ~vtερο 4.
ο: άφιξη 'tω\' εισηγητών

σο yil:EI την Π;φ~uή

η-'; 6 τι) απόγ~:':;ta

'.Ι:. 1Η1. 7 θ!Χ c..κc-λοu9ή'>η

::nJr,κεψη τωιι ειοηΥητώ"

.J.E tO"' Χ. Νομά:χη

n:ιόF.ΟΡο τη: ΝΕΛΕ.

κ,\ί ~α ακολuιιθηοε~ γευ:ια.

Τέ:·ο: ,rι ~ι~:ιφε.oOV~'ε C.'TI
Ιί'ό τέλο: Του δΙUΤf;ΡΟV

!έρ"ιΙ: 6:ι ';tκοί.C'ι·θήσοl.llι

.!'μω~1'j:;': ΙΙ:TT.ι:vτή~,,:;

.'/ ,π~ρ:iιτμ·;.τα.
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