


Σε  αυτο το τεύχος

Η έλλειψη του νερού αλλά και η υποβάθμιση της ποιότητάς του είναι δύο ζητήματα που 
πρέπει να μας προβληματίζουν συνεχώς και όχι μόνο σε 

παγκόσμιους εορτασμούς (σελ.3).

Μια σύνοψη των προβλημάτων που αντιμετω
πίζουν οι ελληνικοί υγρότοποι είναι πάντα 
διδακτική (σελ.4-5).

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί 
αρχικά να τραβήξουν την προσοχή των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και των πολιτικών ηγετών, 
όμως σε μακροπρόθεσμη βάση θα χρειασθούν ακρι
βείς πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για 
την αντιμετώπισή τους (σελ.6-7).

Το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργα
λείων στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής άνοιξε 
τις πύλες του στο κοινό στις 25 Μαρτίου. 
Η δημιουργία και οργάνωση του 
Μουσείου είχε ανατεθεί από τον Δήμο 
Μουδανιών στο Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (σελ.8-9).

Μια επιχειρησιακή στρατηγική η οποία βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό 
και στην παρακολούθηση του οικοτουρισμού στις νησιωτικές περιοχές είναι ο 

μοναδικός τρόπος επίτευξης "κέρδους" για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες 
(σελ.10-11).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε σε πρώτη φάση 
κατάλογο με επτά δείκτες οι οποίοι αναφέρονται σε 

πέντε ενότητες της στρατηγικής για την αειφόρο 
ανάπτυξη (σελ.12-13).

Πολύτιμη προσφορά στον κλάδο της οικολογίας αποτελεί το 
βιβλίο "Οικολογία" του κ. Δημήτρη Βερεσόγλου, καθηγητή του 

Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ (σελ.14).
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
Νερό καλής ποιότητας είναι ο καθρέπτης 
της ανθρώπινης υγείας, της οικονομικής 

παραγωγικότητας και της κοινωνικής ανάπτυξης

Όλο και συχνότερα γίνονται σχόλια για τα διαθέσιμα αποθέματα 
νερού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υδρόγειο. Πρόκειται, όμως, 

μόνο για πρόβλημα ποσότητας νερού; Μήπως εκτός από την 
απειλή των περιορισμένων αποθεμάτων ο άνθρωπος θα 

αντιμετωπίσει σύντομα και το πρόβλημα νερού χαμηλής ποιότητας;
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Σ. Μηλιώνης

Το νερό, για  να καταναλω θεί από το ν  άνθρωπο ως πόσιμο, για  
τη  μαγειρική και άλλες παρόμοιες δρασ τηρ ιότητες , πρέπει να 
πληροί αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Λ ιγότερο αυστηρά κρ ιτή
ρια ισχύουν γ ια  τη ν  κατανάλωση στη βιομηχανία (παρασκευή 
προϊόντων και επεξεργασ ία  υλών, ψύξη) καθώς και γ ια  την  
άρδευση. Για τη  διατήρηση τη ς  οικολογικής ισορροπίας στα 
υδάτινα οικοσυστήματα η ποιότητά του  πρέπει να είναι εξίσου 
υψηλή. Η ποιότητά του  νερού, επίσης, καθορίζει αν τα  ψάρια 
και τα  όστρακα επ ιτρέπετα ι να καταναλωθούν. Τέλος, αυτή η 
ίδια η π οιότητά  του  καθορίζει τη  δυνατότητα  γ ια  αναψυχή, 
κολύμβηση, πλεύση κλπ.

Έ να από τα  σημαντικότερα προβλήματα όσον αφορά τ ις  
διαθέσ ιμες π οσ ότητες  γλυκώ ν υδάτων είναι η συνεχώς 
αυξανόμενη (λόγω κλιματικών μεταβολών) άνιση κατανομή 
το υ ς  στον πλανήτη. Συγκεκριμένα, εκτιμάτα ι ότι εικοσι- 
πέντε περίπου αναπτυσσόμενες χώ ρες (1/4 δισ
εκατομμύρια  άνθρωποι) θα υποφέρουν από 
έλλειψη νερού έω ς το  2010. Αναμένεται, 
επίσης, ότι η κατά τόπ ους έλλειψη νερού 
θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό για  τα  
αποθέματα νερού ακόμα και σε εθνικό 
επίπεδο (μεταξύ τομέω ν π.χ. βιομη- 
χανία-πόσιμο, ή περιοχών π.χ. Αθήνα- 
Φλώρινα).

Κατά τα  τελευ τα ία  50 έτη  παρατη
ρείτα ι δραστική μείωση στην παγκό
σμια ετήσ ια δ ιαθεσ ιμότητα  νερού. Από 
17.000 κυβικά μέτρα  νερού ανά κάτοικο 
το  1950 μειώθηκαν σε 7.300 κυβικά 
μέτρα  νερού ανά κάτοικο το  1995. O 
λό γο ς  είναι η αυξανόμενη ρύπανση τω ν ήδη 
διαθέσιμων αποθεμάτων. Καθώς η χρήση τω ν 
επιφανειακών νερώ ν έχει σχεδόν φτάσει το

ανώτατο όριο, αυξάνετα ι συνεχώς η κατανάλωση τω ν 
υπόγειων αποθεμάτων. Η υπερκατανάλωσή το υ ς  μπορεί να 
κα ταλήξει σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως 
είναι η πτώση τη ς  σ τάθμης τω ν υπόγειων υδροφόρω ν στρω
μάτων και η είσ οδος σε αυτούς θαλασσινού νερού, όταν 
βρίσκονται κοντά στις παραλίες.

Πολλοί ποταμοί, λ ίμνες και υπόγεια νερά  τέμ νου ν  σύνορα 
κρατών, δημιουργώ ντας δ ιακρατικές αντιπαραθέσεις, όταν 
π αρατηρείται ρύπανση ή μείωση τω ν ποσοτήτων τους.
Π ολλές χώ ρες έχουν συμφωνήσει και εφ αρμόζουν διακρατικά 
σχέδια διαχείρισης, έχοντα ς  συστήσει ακόμα και διεθνείς 
επ ιτροπές για  τη  διαχείριση λεκανών απορροής (π.χ. Ρήνος, 
Δούναβης).

Το ΕΚΒΥ σήμερα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση τω ν 
υδατικών πόρων τόσ ο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό 

επίπεδο (π.χ. μετα φ ορ ά  τεχνογνω σίας σε βόρειες 
γε ιτον ικές  χώ ρες), μέσω τη ς  ανάπτυξης, εφ α ρ 

μογής και διάδοσης σύγχρονων μεθόδω ν 
και εργαλείω ν. Παράλληλα, προωθεί τη  

συμμετοχή τη ς  τοπ ικής κοινωνίας σε όλα 
τα  στάδια διαχείρισης τω ν υδάτων μέσα 
από προγράμματα ενημέρω σ ης και 
ευαισθητοποίησης.

Η εφ αρμογή τη ς  τεχνογνω σίας και 
τεχνολογίας, τη ν  οποία δ ιαθέτουν 
σήμερα πολλά ιδρύματα και υπηρεσίες 

στη χώρα μας, η ενημέρω ση και η ευαι- 
σθητοποίηση τω ν πολιτών καθώς και η 

πολιτική βούληση, αποτελούν τα  κύρια 
όπλα γ ια  τη ν  αντιμετώπιση και άμβλυνση 

του  υδατικού προβλήματος.

Νεροτριβή,
Φωτ. Αρχείο Ε Κ Β Υ  / Έγχρω μον

Μ ιλτιάδης Σεφ ερλής
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Προβλήματα  των ελληνικών υγροτόπων
Η ενασχόληση του ΕΚΒΥ με τα προβλήματα 
των ελληνικών υγροτόπων είναι συνυ- 
φασμένη με την ίδια την ύπαρξή του. Η ρητή 
διαπίστωση ότι οι ελληνικοί υγρότοποι 
υπέστησαν δυσμενείς μεταβολές μέσα στον 
20ο αιώνα, ότι εξακολουθούν ακόμα να απει
λούνται από ασύνετες ανθρωπογενείς επεμ
βάσεις και ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί δυναμικά και συστηματικά, 
οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην ιδέα και 
πραγμάτωση της ίδρυσης του Κέντρου.

Εξαιτίας του  ανάγλυφου και το υ  ξηροθερμικού κλίματος τη ς  
Ελλάδας οι υγροτοπικοί τη ς  πόροι έχουν τερ άσ τια  οικονομική 
σημασία η οποία θα αυξάνετα ι συνεχώς (αύξηση υδρευτικώ ν 
αναγκών, μεταβολή του  κλίματος τη ς  Γης κλπ.). Σ ε σύγκριση 
με άλλες οικονομικά πιο α νεπ τυγμένες ευρω παϊκές χώ ρες η 
ποιότητα  τω ν υγροτόπων τη ς  Ελλάδας είναι γενικά  υψηλό
τερ η . Επομένως, οι απειλές τω ν ελληνικών υγροτόπων είναι 
ταυτόχρονα απειλές εναντίον της  τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Σε όλες  τ ις  κα ταγραφ ές υγροτόπων π εριγράφετα ι η ίδια 
εικόνα: συρρίκνωση τη ς  υγροτοπ ικής έκτασ ης από επέκταση 
γεω ργικώ ν καλλιεργειών, διάνοιξη δρόμω ν που τεμαχίζουν τα  
υγροτοπικά ενδιαιτήματα, παράνομη δόμηση μέσα ή πολύ 
κοντά σε αυτά, αλλοίωσή το υ ς  από τη ν  κατασκευή και 
λειτουργία  φραγμάτω ν, ρύπανση από αστικά και βιομηχανικά 
λύματα  αλλά και γεω ργικά  φάρμακα, λαθροθηρία, λαθρα- 
λιεία, α νεξέλεγκτη  βόσκηση, εκχέρσωση υγροτοπ ικής 
βλάστησης, παράνομη αμμοληψία, α νεξέλεγκτη  απόθεση 
απορριμμάτων.

Κατά τη ν  υλοποίηση του  έργου τη ς  απογραφής τω ν υγρο
τόπων από το  ΕΚΒΥ (1992-1993) και σε σύνολο 378 υγρο
τόπων που περιελήφθησαν σε αυτήν, 291 περιπτώσεις συνο
δεύονταν από π ληροφ ορίες σ χετικές με π αράγοντες υποβάθ
μισης. Οι π αράγοντες αυτο ί ήταν ποιοτικά βαθμολογημένοι 
ως υψηλής, μέτριας, ή χαμηλής βαρύτητας. Οι υψ ηλής και 
μέτρ ια ς  βαρύτητας π αράγοντες υποβάθμισης ομαδοποιή- 
θηκαν σε τέσ σ ερ ις  κα τηγορίες, ήτο ι σε παράγοντες που 
προκαλούν:

•  Μ εταβολή το υ  υδρολογικού καθεσ τώ τος (ειδικά αίτια είναι 
η εκτροπή ποταμών, η κατασκευή φραγμάτω ν ή άλλων 
έργω ν γ ια  κατακράτηση και αποθήκευση νερού, τα  αρδευ
τικά  δίκτυα).

•  Εξάντληση τω ν υγροτοπικών πόρων (ειδικά αίτια είναι οι 
αποξηράνσεις, οι αμμοληψίες, οι εκχερσώ σεις φυσικής

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Σ. Μηλιώνης

βλάστησης, η υπεράντληση, το  παράνομο κυνήγι, η παρά
νομη υλοτομία, η υπεραλίευση).

•  Μ εταβολή τη ς  ποιότητας του  νερού (προερχόμενη από 
ρύπους γεω ργικής, βιομηχανικής και οικιστικής προέ
λευσης).

•  Απώλεια υγροτοπ ικής έκτασ ης (ειδικά αίτια είναι η 
επέκταση καλλιεργειών, τα  έργα  οδοποιίας, τουρισμού και 
αναψυχής, η οικιστική ανάπτυξη).

Από τη ν  επεξεργασ ία  τω ν σχετικών στοιχείων προέκυψε ότι:

♦  Η αλλαγή υδρολογικού καθεστώτος επηρεάζει 
περίπου τ ις  μισές π ηγές και το  40% τω ν ποταμών. Κύριοι 
λόγοι γ ι ’ αυτό είναι τα  αρδευτικά  δ ίκτυα και η κατασκευή 
φραγμάτων, που εξυπ ηρετο ύν τ ις  α υξη μ ένες  απαιτήσεις τω ν 
σύγχρονων αγροοικοσυστημάτω ν σε νερό. Ασφαλώ ς τα  
αρδευτικά  δίκτυα δεν είναι δυνατό να εκλείψουν, καθώς η 
γεω ργία  εξα ρ τά τα ι από το  αρδευτικό νερό. Εντούτοις, η 
άσκηση τη ς  διαχείρισης τω ν υδατικών πόρων με μεγαλύτερη 
απ οδοτικότητα  θα μπορέσει να εξασφαλίσει περισσότερο 
νερό  για  τα  φυσικά οικοσυστήματα.

♦  Η εξάντληση των υγροτοπικών πόρων διαπιστώθηκε 
ότι εμφανίζετα ι περίπου στο 40% τω ν δέλτα, τω ν φυσικών 
λιμνών και τω ν ταμιευτήρω ν, ενώ σπανίζει σ τους υπόλοιπους 
υγροτοπ ικούς τύπους. Ο παράγοντας που υπερισχύει είναι η 
λαθροθηρία  (περίπου 13% τω ν υγροτόπων). Αυτό συμβαίνει 
παρότι σε π ολλές περιοχές έχουν καθορισθεί ζώ νες απαγό
ρευσ ης και ανάλογες ρυθμιστικές διατάξεις, καθώς η ελλιπής 
φ ύλαξη ενθαρρύνει τους, ούτω ς ή άλλως, πολυάριθμους 
κυνηγούς να παρανομούν. Ιδιαίτερα έντονη είναι η θηρευτική 
πίεση στα δέλτα, διότι αυτά φ ιλοξενούν μεγάλο αριθμό μετα- 
ναστευτικώ ν ή διαχειμαζόντω ν πουλιών. Περίπου στο 12% τω ν 
υγροτόπων υπάρχει πρόβλημα εκχερσώσεων, ενώ σε ένα 
παρόμοιο ποσοστό γίνετα ι υπεράντληση, από τη ν  οποία πλήτ
τοντα ι οι μ ισές περίπου πηγές. Αυτά τα  προβλήματα οφείλο-
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ντα ι στην αυξημένη ζήτηση γεω ργική ς γ η ς  και νερού για  την  
άρδευσή της . Η υπεράντληση του  υπόγειου νερού συμβαίνει 
λόγω  τω ν αυξανόμενω ν αναγκών ύδρευσ ης και άρδευσης.

♦  Οι μισοί περίπου υγρότοποι φαίνεται ότι παρουσιάζουν 
προβλήματα ποιότητας νερού , εξα ιτία ς  κυρίως τη ς  
γεω ργική ς ρύπανσης και τ η ς  ρύπανσης από αστικά λύματα. 
Σπουδαίος παράγοντας φαίνεται να είναι η μη σημειακή 
ρύπανση γεω ργική ς  προέλευσης, καθώς η χρήση γεω ργικώ ν 
χημικών ουσιών είναι εκτετα μένη . Η προσπάθεια να μειω θεί η 
γεω ργική ρύπανση απαιτεί τη ν  εφαρμογή εγκεκρ ιμένω ν σε 
πολιτικό επίπεδο ειδικών μέτρων. Τα δ έλτα  είναι και πάλι ο 
τύπ ος υγροτόπου που π λήττετα ι σε μεγάλο ποσοστό 
(περίπου 50%) από τη  ρύπανση γεω ργική ς προέλευσης, ενώ 
ακολουθούν οι λ ίμνες και οι ποταμοί. Τέτοιοι υγρότοποι δέχο 
ντα ι τη ν  επιφανειακή απορροή από γειτον ικές  καλλιεργού
μ ενες  περιοχές. Η ανεπαρκής λειτουργία  μονάδων επ εξερ γα 
σίας λυμάτω ν (ιδιαίτερα σε μ ικρές πόλεις) και η μη λειτουργία  
τρ ιτο γενο ύ ς  σταδίου καθαρισμού τω ν λυμάτων, προκαλούν 
προβλήματα αυξημένου οργανικού φορτίου σε υδάτινους 
αποδέκτες, και επομένω ς υποβάθμιση τη ς  ποιότητας νερού 
σε α ρ κετούς  υγροτόπ ους (περίπου 16%). Οι τύποι υγροτόπου 
που εμφανίζουν συχνότερα το  πρόβλημα αυτό είναι οι παρά
κτιοι υγρότοποι, τα  δ έλτα  και τα  εκβολικά συστήματα, καθώς 
οι ευ ρ ύ τερ ες  περ ιοχές αυτών είναι συνήθως και οι πιο πυκνο- 
κα το ικημένες ε ίτε  μόνιμα ε ίτε  εποχικά λόγω  τουρισμού.

♦  Η απώλεια υγροτοπικής έκτασης π λήττει περίπου το  
60% τω ν ελώ ν και τα  μισά δ έλτα  και εκβολικά συστήματα. Η 
επέκταση τη ς  γεω ργίας είναι μια αναγνωρισμένη από παλιά 
αιτία α υτή ς  τη ς  απώλειας, ενώ σε αυτήν έχει πιο πρόσφατα 
π ροσ τεθεί και η οικιστική ανάπτυξη. Από τη ν  επέκταση τη ς  
γεω ργία ς  απειλούνται περισσότερο οι λ ίμνες και τα  δέλτα, 
ενώ οι παράκτιοι υγρότοποι είναι οι πλέον ευάλω τοι στις 
π ιέσεις γ ια  οικιστική ανάπτυξη (κατασκευή εξοχικώ ν κατοικιών 
και τουρ ισ τικής υποδομής).

Στη δεκαετία  1990-2000, ωστόσο, βαίνουν αυξα νόμενες και 
κάποιες άλλες απειλές που παλαιότερα δεν είχαν ιδιαίτερη 
εξάπλωση ή ένταση. Τέτοια είναι π.χ. η ενόχληση πουλιών και 
άλλων ζώων από τη ν  πρόσβαση τω ν άλλοτε περισσότερο και 
ά λλοτε λ ιγό τερο  ευαισθητοποιημένων επισκεπτών σε ευαί
σ θητες ζώ νες τω ν υγροτόπων, στο πλαίσιο πρόχειρα σχεδια
σμένων οικοτουριστικώ ν δραστηριοτήτω ν.

Υπάρχουν όμω ς και σημάδια προόδου. Στη δεκαετία  1990
2000, πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας αξιόλογα  θετικά

Άντληση νερού, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Α. Χαντζαρίδου

βήματα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

•  Σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε το  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Περιβάλλον" (ΕΠΠΕΡ) στο πλαίσιο του  Β' ΚΠΣ 
(1994-1999), με σημαντικές παρεμβάσεις και έργα  προστα
σίας και διαχείρ ισης σε σημαντικούς υγροτόπους, τόσ ο σε 
εθνικό όσο και σε τοπ ικό επίπεδο. Έτσι, εκπονήθηκαν 
πολλές Ειδικές Π εριβαλλοντικές Μ ελέτες , δημιουργήθηκαν 
και λειτούργησ αν υποδομές π ληροφόρησ ης και ενημέ
ρωσης, υλοποιήθηκαν ειδικά έργα  σε υγροτόπ ους 
δ ιεθνούς σημασίας αλλά και σε άλλους υγροτόπους.

•  Συντάχθηκε η Εθνική Στρατηγική για  το υ ς  Υγροτοπικούς 
Π όρους (1999).

•  Τέθηκε σε εφ αρμογή ο Αγροπεριβαλλοντικός Κανονισμός 
2078/92 και ο 1257/99 που το ν  αντικατέστησε, με π ροτε
ραιότητα  στις παραϋγροτοπ ικές περιοχές.

•  Συντάχθηκε ο Εθνικός Σχεδιασμός για  το  Φυσικό Περι
βάλλον (1999).

•  Εκδόθηκαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για  την  
προστασία 8 (εκ τω ν 10) υγροτόπων δ ιεθνούς σημασίας 
έω ς τη ν  έκδοση Προεδρικού Δ ια τάγματος κή ρυξης  
προσ τατευόμενω ν περιοχών.

•  Συμπληρώθηκε η εθνική νομοθεσία όσον αφορά την  
προστασία και διαχείριση προστατευόμενω ν περιοχών. 
Ειδικότερα, ο Ν. 2742/99 "Χω ροταξικός σχεδιασμός και 
α ειφ όρος ανάπτυξη και άλλες δ ιατάξεις" ρυθμίζει τη  διαδι
κασία ίδρυσης Φορέων Δ ιαχείρισης σε π ροσ τατευόμενες 
περιοχές, καθώς και τ ις  α ρμοδ ιό τη τες  και το ν  τρόπο 
λειτουρ γία ς τω ν ανω τέρω  φορέων.

Ο δρόμος γ ια  τη ν  ουσιαστικότερη προστασία τω ν ελληνικών 
υγροτόπων είναι ανοιχτός. Η τόλμη  και η ανάληψη του  
αναγκαίου οικονομικού και εν ίο τε  πολιτικού κόσ τους είναι 
τώ ρα οι προϋποθέσεις γ ια  το  πέρασμα από τη  θεωρία στην 
εφ αρμογή τη ς  ολοκληρω μένης, αειφορικής διαχείρισης.

Μ αρία Αναγνωστοπούλου

Παράνομο κτίσμα στη Λιμνοθάλασσα Μουστού, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Η σημασία 
της περιβαλλοντικής πληροφορίας
Δ ιανύουμε μια νέα  εποχή πληροφορίας και σίγουρα το μέλλον θα επ ηρεάζετα ι 

από τη "συνετή" χρήση των πληροφοριών. Είναι φανερό ότι η βασισμένη  

στους υπολογιστές τεχνολογία της πληροφορικής α ν έδ ε ιξε  τεράσ τιες  ποσό
τητες  νέα ς  και εύχρηστης πληροφορίας. Οι δυνατότητες  και οι υπ ηρεσ ίες που 

προσφέρει το διαδίκτυο έχουν προκαλέσει την αύξηση των απαιτήσεων για 

παροχή πληροφοριών τα τελευταία  χρόνια. Αυτό ισχύει και για τις πληροφο
ρ ίες  που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Τη δεκαετία  του  '70 πολλά κράτη ίδρυσαν υπουργεία και 
υπηρεσίες για  τη ν  προστασία του  περιβάλλοντος. Αυτό 
οδήγησε σε ν έ ες  απαιτήσεις για  σ χετικές πληροφορίες. 
Επιπλέον, οι κρατικές  αρχές με τη  χρήση τω ν πληροφοριών 
θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τη ν  απαίτηση τω ν πολιτών 
γ ια  φιλική προς το  περιβάλλον πολιτική. Μάλιστα οι επ ιχειρη
μ α τίες  και επ ενδυτές  άρχισαν να ενδιαφέροντα ι γ ια  αυτού του  
είδους  τ ις  πληροφορίες, όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι δυνατό 
να επηρεάσουν τη  συμπεριφορά τω ν καταναλωτών και όταν 
έπρεπε να συμμορφω θούν με νέα  περιβαλλοντική νομοθεσία.

Έ τσι η περιβαλλοντική πληροφορία έγ ινε πολυτιμότερη από 
οικονομικής πλευράς. Οι π ληροφ ορίες συλλέγονται και παρέ
χονται με εμπ ορ ικές συμφωνίες, όπως στην περίπτωση τη ς  
απαιτούμενης Μ ελέτη ς  Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώ
σεων προκειμένου να υλοποιηθεί μια επένδυση.

Η περιβαλλοντική πληροφορία έχει και πολιτική αξία καθώς το  
μ έρ ο ς  του  εκλεκτορ ικού σώ ματος που ενδ ιαφ έρετα ι για  το  
περιβάλλον, ασκεί πίεση στους υποψηφίους γ ια  δημόσια 
αξιώ ματα και σ τους δημοσ ίους λ ειτουργούς. Η χρήση τη ς  
περιβαλλοντικής π ληροφορίας στη λήψη αποφάσεων 
αποτελεί βασικό στοιχείο και αναδείχθηκε ιδ ια ιτέρω ς στη 
Διάσκεψη του  Ρίο το  1992. Η Διάσκεψη του  Ρίο είχε τονίσει 
ότι: “...Τα θέματα του περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται 
επιτυχώς με τη συμμετοχή όλων τω ν ενδιαφερομένων πολιτών 
στο ανάλογο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, κάθε άτομο θα έχει 
πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά το  περιβάλλον και οι 
δημόσιες αρχές  θα διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων πληρο

ΛΜΦΙΒΙΘΝ

φοριών για επικίνδυνα υλικά και δραστηρ ιότητες στην περιοχή 
τους, και τη δυνατότητα  να συμμετέχουν στη διαδικασία της  
λήψης αποφάσεων. Τα κράτη οφείλουν να διευκολύνουν και να 
ενθαρρύνουν την  ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετο
χή του διαθέτοντας ελεύθερα τις πληροφορίες που υπάρχουν...".

Το κείμενο τη ς  Α τζέντα  21 που συμφω νήθηκε στη Διάσκεψη 
Κορυφής του  1992 τονίζει, επίσης, ότι: "...Δ εν  είναι πλήρως 
κατανοητό  το  πώς σχετίζονται οι ανθρώπινες δραστηρ ιότητες  
με το  περιβάλλον, διότι οι σχετικές πληροφορίες είναι ανακρι
βείς  ή ανεπαρκείς..." (Κεφ. 36: Promoting Education, Public 
Awareness and Training /  Προώθηση Εκπαίδευσης, Ενημέ
ρωσης Κοινού και Κατάρτισης).

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει κενό μετα ξύ  επ ιστήμης και 
τω ν διαδικασιών λήψ ης αποφάσεων το  οποίο θα καλυφθεί με 
τη  διάθεση εύληπ της και επιστημονικώς αξιόπιστης π ληροφο
ρίας για  το  περιβάλλον σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις 
αλλά και στο κοινό.

Βασικός σκοπός είναι η παροχή π ληροφορίας η οποία θα 
βελτιώσει τη ν  ευαισθητοποίηση και θα καθοδηγήσει τη  λήψη 
αποφάσεων, ώστε η τελ ική  επίδραση να είναι θετική για  το  
περιβάλλον.

Πολλά επιστημονικά αποτελέσματα χρειάζετα ι να παρουσιά
ζονται δια μέσου προϊόντων και υπηρεσιών τα  οποία να καθι
στούν τη  γνώση αυτή κατανοητή στο μη επιστημονικό κοινό.

Η σημασία τέτο ιω ν πληροφοριών είναι συχνά δύσκολο να 
εκτιμηθεί εξα ιτία ς  αρκετώ ν παραγόντων, όπως η χρονική



Δρακόλιμνη Τύμφης, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / X. Παπαϊωάννου

υστέρηση και η παραδοχή ότι η λήψη αποφάσεων στηρίζεται 
σε δ ιαφ ορετικά  είδη πληροφοριών. Ό μω ς αυτοί που παρά
γουν επιστημονική γνώση, ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα , 
πρέπει να έχουν καθαρή εικόνα γ ια  το ν  τρόπο με το ν  οποίο 
αυτή η πληροφορία επ ηρεάζει τη  λήψη αποφάσεων.

Πώς η πληροφορία επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων;

Η πληροφορία βοηθάει στη λήψη αποφάσεων, αλλά υπάρχει 
σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στον ρόλο που αυτή παίζει 
στη διαδικασία τη ς  λήψ ης αποφάσεων και στη φύση τω ν 
αποφάσεων αυτών.

Η περιβαλλοντική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  
τη ν  έκδοση άδειας "ρύπανσης". Στην περίπτωση αυτή χρησι
μοποιείται επισήμως στη διαχείριση του  π εριβάλλοντος και 
αναμένετα ι να είναι κοινώς αποδεκτή και ολοκληρωμένη. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  τη ν  έκδοση επισήμων 
εγγράφ ω ν ή να αποκατασταθεί ζημία με βάση αυτή. Η αξία 
τη ς  φαίνεται από τη  λήψη αυτής τη ς  ίδιας τη ς  απόφασης.

Η περιβαλλοντική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
στοιχείο σε δικαστική διαμάχη. Τότε πρέπει να προέρχετα ι 
από αξιόπιστη πηγή και να είναι η κα ταλληλότερη διαθέσιμη. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έκδοση επισήμων εγγράφω ν 
ή να αποδώσει οικονομικό όφελος. Η αξία της, όμως, φαίνεται 
από τη ν  έκβαση τη ς  δικαστικής διαμάχης.

Η περιβαλλοντική πληροφορία μπορεί να κα τα τεθεί σε κάποιο 
"αρχείο" (βιβλιοθήκη, www). Στην περίπτωση αυτή η χρήση 
τη ς  ποικίλλει και η απ οτελεσ ματικότητά  τη ς  φαίνεται από τ ις  
απαντήσεις ή τ ις  ιδ έες  τ ις  οποίες γεννά.

Η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γ ια  να συνταχθεί 
έκθεση για  το  περιβάλλον. Με αυτήν τη  μορφή ενισχύει την  
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του  κοινού και κα τευθύνει την  
πολιτική. Η αξία τη ς  φαίνεται από τ ις  αναφ ορές σε αυτήν.

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπα και σε μέσα 
μαζικής ενημέρω σ ης για  τη ν  επισήμανση ενός  περιβαλλο-

Δειγματοληψία στο Πόρτο Λόγος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

ντικού π ροβλήματος και η αξία τη ς  φαίνεται από τα  μέτρα  
που λαμβάνονται.

Ενισχύεται επομένω ς η διαπίστωση ότι η συμμετοχή του  
κοινού στη συλλογή τη ς  π εριβαλλοντικής πληροφορίας, αλλά 
και στην εκτίμηση τη ς  ανάγκης για  πληροφόρηση μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά τη ν  π ιθανότητα γ ια  σωστή λήψη αποφά
σεων. Η Σύμβαση του  Aarhus για  τη ν  Πρόσβαση στην Π ληρο
φορία, τη  Συμμετοχή του  Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και 
γ ια  το  Δίκαιο σε Περιβαλλοντικά Ζητήματα  (1998) έχει 
ενισχύσει το ν  το μ έα  αυτό. Ω ς παράδειγμα αναφ έρετα ι η πιο 
πρόσφατη Ο δηγία για  τα  Ύ δατα  (2000/60/ΕΚ) στην οποία 
τον ίζετα ι ιδ ιαιτέρω ς η σημασία τη ς  σ υμμετοχής του  κοινού 
(το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι και χρήσ της του  
αγαθού "νερό") στην ολοκληρω μένη εφαρμογή της.

Ό μω ς ο τρ όπ ος διάδοσης τη ς  π εριβαλλοντικής πληροφορίας 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το κοινό γίνετα ι ολοένα πιο απαι
τη τικό  και ζητάει νέα  και ακριβέστερα δεδομένα  γ ια  τα  περι
βαλλοντικά προβλήματα, ενώ ήδη αμφισβητεί τα  ήδη πολυ
συζητημένα θέματα  (φαινόμενο θερμοκηπίου, Αμαζόνιος 
κλπ.). Επιπλέον, όπως η πολιτική προπαγάνδα μπορεί να 
υπονομεύσει μια δημοκρατία, έτσ ι και η συνεχής π ληροφό
ρηση γύρω  από ένα στενό φάσμα περιβαλλοντικών προβλη
μάτων είναι δυνατό να παραπλανήσει το  κοινό.

Δ εν είναι τ έ λ ο ς  ικανοποιητική για  το  κοινό η διαπίστωση ότι το  
περιβάλλον απειλείται. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
μπορεί αρχικά να τρ α βήξουν  τη ν  προσοχή τω ν μέσων μαζικής 
ενημέρω σ ης και τω ν πολιτικών ηγετών, όμω ς σε μακροπρό
θεσμη βάση θα χρειασθούν ακριβείς π ληροφ ορίες σχετικά με 
το  τ ι πρέπει να γίνει γ ια  τη ν  αντιμετώπισή τους. Για το ν  λόγο 
αυτό απαιτούνται αποτελεσ ματικές μέθοδοι για  τη  διάδοση 
τη ς  πληροφορίας, καθώς και η ενίσχυση τη ς  σ υμμετοχής του  
κοινού στις δρα σ τηρ ιότητες  μ ετα ξύ  τω ν παραγωγών τη ς  
π ληροφορίας και αυτών που τ ις  χρησιμοποιούν για  να λάβουν 
αποφάσεις.

Μ ιλτιάδης Σεφ ερλής



Μουσείο
Αλιευτικών Σκαφών 

και Εργαλείων
στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής

Γενική άποψη του εκθεσιακού χώρου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος

"Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα.
Και είδα και θαύμασα". 

Ο  ά νθρ ω π ο ς απ ό τη ν  α ρχή  τη ς  εμ φ ά ν ισ ή ς  το υ  σ τη  Γη 
α ν τ ίκ ρ ισ ε  τη  θάλ ασ σ α  μ ε  δ έ ο ς . Σ τρ ά φ η κ ε  σ ε  α υ τή  για  

α ν α ζή τη σ η  τρ ο φ ή ς , τη  χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ε ω ς δρ ό μ ο  
επ ικο ινω ν ία ς , τη ν  α ν ά δ ε ιξ ε  σ ε  σ ύ μ β ο λο  τη ς  τέχ ν η ς  και 
το υ  π ολιτισ μού. Η ελλη ν ική  θάλασ σ α  ε ίν α ι γ εμ ά τη  από  

μ ν ή μ ες  που σ υ ν δ έο ν τα ι τό σ ο  μ ε  τ ις  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες  
το υ  α νθρ ώ π ο υ  επ ί χ ιλ ιά δ ες  χ ρ ό ν ια , ό σ ο  και μ ε  τη  δ ική  
τη ς  ζω ή. Τ ις  μ ν ή μ ες  α υ τέ ς  α π ο φ ά σ ισ ε να  σ υ λ λ έξε ι και 
να  σ τεγά σ ει ο  Δ ή μ ο ς  Μ ο υ δ α ν ιώ ν  σ το  Μ ο υ σ ε ίο  Α λ ιευ 
τικώ ν Σ κα φ ώ ν κα ι Ε ρ γαλείω ν, τα  εγ κ α ίν ια  το υ  οπ οίου  

έγ ιν α ν  σ τις  2 5  Μ α ρ τίο υ  απ ό το ν  Υ π ο υρ γό  Γ εω ρ γ ία ς  κ. 
Γ εώ ρ γιο  Δ ρ υ  και το ν  Υ φ υ π ο υ ρ γό  Ο ικ ο ν ο μ ία ς  και 

Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  κ. Χ ρ ή σ το  Π άχτα.

Αίθουσα θαλάσσιων οικοσυστημάτων, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος

ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Η ιδέα δημιουργίας του  Μουσείου ξεκίνησε από το ν  Ναυτικό 
Ό μιλο Μουδανιών, ο οποίος προσ έφερε μια σπουδαία 
συλλογή οστράκων από ελληνικές  θάλασσες, αποτέλεσμα τη ς  
κοπιώδους εργασ ίας 40 ετώ ν του  κ. Σταύρου Κοβράκη. O 
Δ ήμος Μουδανιών αγκάλιασε με ενθουσιασμό τη ν  ιδέα αυτή 
και μέσα από το  ευρωπαϊκό πρόγραμμα PESCA, με τη  
στήριξη του  Υπουργείου Γεω ργίας προχώ ρησε στην 
υλοποίησή της, καλύπ τοντας έτσ ι ένα κενό που υπήρχε στη 
χώρα μας εδώ  και πάρα πολλά χρόνια, όσον αφορά την  
παρουσία ενός  αλιευτικού μουσείου.

Η δημιουργία και η οργάνωση το υ  Μουσείου Αλιευτικών 
Σκαφών και Εργαλείων ανατέθηκε στο ΕΚΒΥ και γ ια  την  
υλοποίησή του  εργάσ θηκε ευρεία  ομάδα ειδικών. Το ΕΚΒΥ 
αξιοποιώντας τη ν  πείρα του  Μουσείου Γουλανδρή θεμελίω σε 
τη ν  οργάνωση του  Μουσείου σε σύγχρονες προσεγγίσεις για  
το ν  ρόλο και τη  λειτουργία  τω ν μουσείων. Σύμφωνα με αυτές, 
τα  μουσεία δεν περιορίζουν τη ν  αποστολή το υ ς  στη διατή
ρηση τω ν μαρτυριώ ν τη ς  συλλογικής μνήμης, αλλά λε ιτο υ ρ 
γούν ως δ ίοδος επικοινωνίας σε ένα ζωντανό και δυναμικό 
περιβάλλον που προσκαλεί σε συμμετοχή, μάθηση, ψυχα
γω γία και προσφέρει ποικιλία ερεθισμάτων.

Σκοπός του  Μουσείου Μουδανιών είναι η διάσωση του  σπου
δαίου τμ ή μ α το ς  τη ς  πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης 
και η ανάδειξη του  θαλάσσιου πλούτου αλλά και τη ς  ανάγκης 
γ ια  συνετή χρήση του.

Αρχα ίες άγκυρες, καμάκια για  αχινούς, βαμβακερά δίχτυα και 
παραγάδια, μπαλότσες και ματσόλες, ροκάνια και τριβίδια,

Αναπαραστάσεις τεχνικών αλιείας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος
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Όργανα ναυσιπλοΐας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος

φανοί, ουράνιες σ φαίρες είναι ορισμένα από τα  αντικείμενα 
τη ς  έκθεσης. Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις τεχνικώ ν 
αλιείας, όπως το  νταλιάνι, το  γρ ι γρι, η πεζότρατα, ομοιώματα 
σκαφών, όπως η κωπήλατη τρ ά τα  και μηχανότρατα με 
γάσ τρα  καραβόσκαρου, πλούσιο εικονογραφικό υλικό και 
εύληπτα κείμενα συμπληρώνουν τα  σπάνια αλιευτικά αντικεί
μενα που συγκεντρώ θηκαν από όλη τη ν  Ελλάδα. Ιδιαίτερο 
έκθεμα  το υ  Μουσείου είναι ο μπουγιαντές, ένα παραδοσιακό 
αλιευτικό σκαρί που κατασκευάσθηκε για  τη ν  έκθεση με βάση 
τ ις  μα ρτυρ ίες  ηλικιωμένων ψαράδων και τη ν  πείρα του  
ναυπηγού σε παραδοσιακά σκάφη.

Η αλιευτική διαδρομή συνεχίζει μέσα από το ν  μαγευτικό 
κόσμο το υ  βυθού και τη  γνωριμία με τ ις  υποβρύχιες π ολιτείες 
και το υ ς  θαλάσσιους οργανισμούς, από τα  μικροσκοπικά 
φύκη έω ς τα  μεγαλόσω μα ζώα. Φ ωτογραφικό υλικό, ταινίες, 
κ ινούμενες εικόνες και η επιβλητική παρουσία τη ς  στολής 
ενό ς  δύτη του  π αρελθόντος αναδεικνύουν το ν  θαλάσσιο 
πλούτο. Μέσα από αυτόν το ν  γ εμ ά το  χρώ ματα και π αράξενες 
μ ο ρ φ ές  υποβρύχιο κόσμο, προβάλλει η κατασκευαστική 
τελ ε ιό τη τα  και ομορφιά  τω ν οστράκων που ζουν στις ελλη 
ν ικές  θάλασσες.

Εκτός του  εκθεσιακού χώρου λειτουρ γε ί αίθουσα εκπαιδευ
τικώ ν δραστηριοτήτω ν και πολλαπλών χρήσεων καθώς και 
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο τόσ ο για το υ ς  επισκέπτες, όσο και 
γ ια  ερ ευ νη τές  που είναι δυνατόν να φ ιλοξενηθούν στις εγκα 
τασ τάσ εις του.

Μ αρία Κατσακιώρη

Αλιευτικά εργαλεία, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος

Αίθουσα ναυσιπλοΐας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος
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Τρισδιάστατη αναπαράσταση ψαρέματος με τράτα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Θωμόπουλος

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Οικοτουρισμός
& νησιωτικές περιοχές

Τα νησιά αποτελούν τους πλέον επισκέψιμους τουριστικούς προορι

σμούς στον κόσμο. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των νησιών ως 

τουριστικών προορισμών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) 

σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) 

διοργάνωσαν τον Δεκέμβριο του 2001 στις Σεϋχέλλες το προπαρα

σκευαστικό συνέδριο για το διεθνές Έτος Οικοτουρισμού 2002 με τίτλο 

"Οικοτουρισμός σε μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη και σε άλλα 

μικρά νησιά". Στο συνέδριο παρουσιάσθηκαν 28 εισηγήσεις σε 4 θεμα

τικές ενότητες που αφορούσαν τον σχεδιασμό του οικοτουρισμού, την 

ανάπτυξη προϊόντων, τον έλεγχο του οικοτουρισμού και τη μέτρηση 

κόστους-οφέλους των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Παρά το  γ εγο νό ς  ότι στα περισσότερα τουρισ τικώ ς ανεπτυγ
μένα νησιά η κλασική τουριστική δρασ τηρ ιότητα  είναι αυτή 
που π εριγράφεται από το  εύστοχο σύνθημα "ήλιος-θάλασσα- 
παραλία", στο συνέδριο τονίσθηκε η άποψη ότι ο ο ικοτουρι
σμός αναγνωρίζεται ως μια δρασ τηρ ιότητα  με μ εγά λες  δυνα
τό τη τε ς  ανάπτυξης. Τα περισσότερα νησιά είναι τόπ οι φ ιλο ξε
νίας μοναδικών ειδών χλω ρίδας και πανίδας, παρουσιάζουν 
μεγάλο αριθμό ενδημικώ ν ειδών και ιδιαίτερα γεω λογικά  
γνω ρίσματα τα  οποία οδηγούν σε αξιοθαύμαστα τοπία. Δ ιαθέ
τουν, δηλαδή, βασικά γνω ρίσματα τα  οποία στηρίζουν την  
ανάπτυξη το υ  οικοτουρισμού. Σ ε πολλά νησιά επίσης οι 
τοπ ικές κοινωνίες δ ιατηρούν αναλλοίω τες παραδόσεις 
αιώνων οι οποίες θεω ρούνται μεγάλης σημασίας από ευαι
σθητοποιημένους και εκπ αιδευμένους επισκέπτες.

Ο κύριος προβληματισμός τω ν συνέδρων συνοψίζεται στα 
ε ξή ς  θέματα:

•  Το γ εγο νό ς  ότι τα  νησιωτικά οικοσυστήματα είναι ιδιαι
τέρ ω ς  εύθραυστα απαιτεί πολύ προσεκτικό σχεδιασμό τω ν 
οικοτουριστικώ ν δραστηριοτήτω ν.

•  Τα μικρά νησιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένα 
αναπτυξιακά ζητήματα  εξα ιτία ς  τη ς  απομόνωσής το υ ς  και 
τη ς  περιορισμένης διαθεσ ιμότητας πόρων.

•  Η συμμετοχή τω ν τοπικών κοινωνιών και η υποστήριξη τη ς  
αυτοδιοίκησης αποτελούν τ ις  προϋποθέσεις γ ια  την  
επιτυχή οικοτουριστική ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.

Οι παρεμβάσεις τω ν συνέδρων έδειξα ν  τη ν  ποικιλία τω ν 
απόψεων με βάση τ ις  οποίες διάφορα κράτη προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν τα  ανωτέρω ζητήματα. Το κείμενο τω ν συμπε
ρασμάτων το υ  συνεδρίου αντανακλά το ν  πλούτο τω ν 
απόψεων που παρουσιάσθηκαν, αναγνωρίζοντας περισσό
τερ α  από 50 σημεία τα  οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά το ν  σχεδιασμό, τη ν  εφαρμογή και το ν  έλεγχο  του  
οικοτουρισμού στις νησιω τικές περιοχές. Μ ερικά από τα  
σπουδαιότερα αυτά σημεία είναι τα  εξή ς :

•  Οι οικολογικές και οικονομικές ιδ ια ιτερότη τες  τω ν νησιω
τικών περιοχών καθιστούν λ ιγό τερο  χρήσιμη τη ν  επ ικέ
ντρωση μόνο στον οικοτουρισμό. Είναι περισσότερο

αποτελεσματικό να επ ικεντρω νόμαστε στην ευρύτερη  
έννοια του  αειφορικού τουρισμού.

•  Σ τις  νησιω τικές π ερ ιοχές υπάρχει μια πολύ στενή σχέση 
μετα ξύ  του  οικοτουρισμού και τω ν προστατευόμενω ν 
περιοχών. Σ την περίπτωση τω ν νησιωτικών περιοχών με 
μεγάλα  ποσοστά προστατευόμενω ν περιοχών η ανάπτυξη 
του  οικοτουρισμού είναι ευκολότερη, υπό τη ν  προϋπόθεση 
ότι υπάρχουν επιχειρησιακά και χω ροταξικά  σχέδια για  τη  
διαχείριση τω ν προσ τατευόμενω ν περιοχών.

•  Ο οικοτουρισ μός χρειάζετα ι αυστηρούς μηχανισμούς 
επ ιβολής και ελέγχου τη ς  οικο-ποιότητας. Ο σχεδιασμός 
τω ν μηχανισμών αυτών πρέπει να περιλαμβάνει τ ις  γνώ μες 
όλων τω ν μετόχω ν (stakeholders). Προϋπόθεση είναι η 
διατύπωση κατευθυντηρίω ν γραμμώ ν και σε ένα  επόμενο 
στάδιο η μετατροπή το υ ς  σε υποχρεω τικούς κανονισμούς.

•  Οι χρηματοοικονομικές προσδοκίες από το ν  οικοτουρισμό 
πρέπει να συνδέονται με τη ν  κλίμακα τω ν οικοτουριστικώ ν 
δραστηριοτήτω ν ειδικά σε νησιά τα  οποία είναι δ ιεθνείς 
τουρισ τικοί προορισμοί. Σε α υτές  τ ις  περιπτώσεις τα  όρια 
τω ν χρηματοοικονομικώ ν προσόδων από το ν  οικοτουρισμό 
θα πρέπει να γίνονται πλήρως κατανοητά από τ ις  τοπ ικές  
κοινωνίες και από το υ ς  επιχειρηματίες.

•  Η τιμολόγησ η τω ν προϊόντων και υπηρεσιών του  ο ικοτουρι
σμού στις νησιω τικές π ερ ιοχές είναι ένα μείζον θέμα 
καθώς οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι και διακινούν 
το ν  μεγα λύτερ ο  όγκο τουριστώ ν στα νησιά, δεν δέχοντα ι 
εύκολα  υψ ηλές τ ιμ ές  για  τα  τουριστικά  πακέτα τα  οποία 
διακινούν.

Ό λοι οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι μια επιχειρησιακή σ τρατη
γική η οποία βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό και στην 
παρακολούθηση του  οικοτουρισμού στις νησιω τικές περιοχές 
είναι ο μοναδικός τρ όπ ος επ ίτευ ξης  "κέρδους" για  τη  φύση 
και τ ις  τοπ ικές κοινωνίες.

Το π λήρες κείμενο τω ν συμπερασμάτων του  συνεδρίου είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του  Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού (http ://w ww .w orld-tourism .org).

Σ τέφ ανος Φωτίου
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Δείκτες 
επίδοσης
για την αειφόρο ανάπτυξη

Στο Συμβούλιο Κορυφής του Laeken, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση παρουσίασε δύο ομάδες δεικτών για την 

παρακολούθηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη.

Υλοποιώντας τη  δέσμευση που είχε αναλάβει στο Συμβούλιο 
του  Γκέτεμποργκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υ ιοθέτησε σε πρώτη 
φάση κατάλογο με επτά δ ε ίκ τες  οι οποίοι αναφέρονται σε 
π έντε ενό τη τες  τη ς  σ τρατηγικής για  τη ν  αειφόρο ανάπτυξη. 
Οι επτά αυτοί δ ε ίκ τες  και οι εν ό τη τες  στις οποίες αναφέρο
νται είναι:

•  Καταπολέμηση τη ς  αλλαγής του  κλίματος.
1 Εκπομπές τω ν αερίων το υ  θερμοκηπίου (έξι αέρια) 

σε απ όλυτες τιμές.
2 Μερίδιο τω ν ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση 

ενέργειας.

•  Διασφάλιση τω ν αειφορικών μεταφορών.
3 Ό γκος μεταφορώ ν ως προς το  Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν.
4 Δ ιαχωρισμός τω ν μεταφορών.

•  Δημόσια υγεία.
5 Ασ τικός πληθυσμός που εκτίθετα ι σε ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

•  Υπεύθυνη διαχείριση τω ν φυσικών πόρων.
6 Δημοτικά  απορρίμματα που συλλέγονται, αποτίθενται 

σε χώ ρους τα φ ή ς  και αποτεφρώνονται.

•  Γενικό οικονομικό πλαίσιο.
7 Ενεργειακή ένταση τη ς  οικονομίας (κατανάλωση ενέρ 

γε ια ς  ως προς το  ΑΕΠ).

Βωβούσα Ζαγορίου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Χ. Παπαϊωάννου



Σύλληψη γόνου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Κουτράκης

Οι δ ε ίκ τες  αυτο ί αποτελούν μόνο ένα μικρό υποσύνολο τω ν 
δεικτώ ν οι οποίοι προτάθηκαν στο Συμβούλιο Κορυφής. Για 
το υ ς  υπόλοιπους δ ε ίκ τες  (δεύτερη ομάδα δεικτών) η 
επιτροπή δεν αποφάσισε τη ν  υιοθέτησή τους, αλλά πρότεινε 
από τα  κράτη μέλη να το υ ς  χρησιμοποιούν ως βάση για τη  
μελλοντική διεύρυνση του  συνόλου τω ν επτά δεικτών.
Η δ εύ τερ η  ομάδα περιλαμβάνει 34 δείκτες, 21 από το υ ς  
οποίους αναφέροντα ι στη διαχείριση τω ν φυσικών πόρων.
Οι 21 αυτοί δ ε ίκ τες  δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί ως προς 
τη  μονάδα μέτρησ ής το υ ς  και αναφέροντα ι σε θέματα 
ζω τικής σημασίας για  τη  διαχείριση τω ν φυσικών πόρων. 
Μερικά από τα  θέματα  αυτά  είναι:

•  Συγκέντρωση αζώτου και φωσφόρου σ τους ποταμούς.
•  Χρήση του  νερού ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
•  Π ροσ τατευόμενες περιοχές.
•  Δ είκ τες  βιοποικιλότητας.
•  Οργανική (βιολογική) γεω ργία.
•  Π οιότητα  πόσιμου ύδατος.
•  Κατανάλωση γεω ργικώ ν φαρμάκων.
•  Ρυπασμένα και διαβρωμένα εδάφη.
•  Ποσοστό ανακύκλωσης επ ιλεγμένω ν υλικών (χαρτί, γυαλί).

Η απόφαση τη ς  ΕΕ να υ ιοθετήσει μόνο επτά δ ε ίκ τες  μπορεί 
να χαρακτηρισ θεί άτολμη. Μ ετά  από δύο περίπου έτη  διαβου 
λεύσεω ν τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης σχετικά με τη ν  αειφόρο 
ανάπτυξη, θα π ερίμενε κανείς να υιοθετηθούν πολλοί περισ
σ ότεροι δ ε ίκ τες  με μεγαλύτερη έμφαση στο φυσικό περι
βάλλον. Η δεύ τερ η  ομάδα δεικτώ ν παρουσιάζει πολύ μεγαλύ
τερ ο  ενδ ιαφ έρον από το υ ς  επτά δ ε ίκ τες  οι οποίοι υ ιοθετή
θηκαν. Στην π ραγματικότητα  οι επτά δ ε ίκ τες  αγγίζουν μόνο 
μια οριακή πτυχή του  θέμα τος  τη ς  αειφόρου ανάπτυξης 
π αραμελώ ντας σ π ουδαιότερες παραμέτρους.

Το συμβούλιο τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης αναφέρει χαρακτηρι
στικά ότι: “Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξελ ιχθεί στην  
περιοχή του κόσμου με την υψηλότερη αποδοτικότητα πόρων

της οικονομίας της, και μια υψηλή ποιότητα ζωής για τους  
πολίτες της, όπου η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σέβεται τη  
φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος". Για να υλοποιηθεί 
αυτός ο σκοπός, είναι απαραίτητο η συζήτηση γ ια  το υ ς  
δ ε ίκ τες  τη ς  αειφόρου ανάπτυξης να συνεχισθεί στους 
κόλπους τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης με τη ν  ουσιαστική 
συμβολή τω ν κρατών μελών. Ενδέχεται η υιοθέτηση μόνο 
επτά δεικτώ ν και η παραπομπή τω ν υπολοίπων σε μελλοντική 
συζήτηση να οφείλοντα ι σε τεχν ικούς  λόγο υ ς  οι οποίοι σχετί
ζονται με το υ ς  τρ όπ ους μέτρησ ης τω ν δεικτών. Σε κάθε περί
πτωση, όμως, οι όποιες τεχν ικ ές  δυσκολίες δεν θα πρέπει να 
αποτελέσουν τροχοπ έδη στην προσπάθεια παρακολούθησης 
τη ς  πορείας προς τη ν  αειφορία.

Το επίσημο έγγρα φ ο το υ  Συμβουλίου που αναφέρετα ι σ τους 
δ ε ίκ τες  τη ς  αειφορίας είναι το  14589/01. Π ερ ισ σ ότερες 
π ληροφορίες γ ια  τη  στρατηγική τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης 
σχετικά με τη ν  αειφόρο ανάπτυξη θα βρει ο αναγνώστης στον 
δικτυακό τόπ ο τη ς  Γενικής Δ ιεύθυνσης Π εριβάλλοντος τη ς  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (europe.eu.int/com m /environm ent).

Σ τέφ ανος Φωτίου

Γράμμος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  X. Παπαϊωάννου



"Οικολογία"
του Δημήτρη Βερεσόγλου

Εκδόθηκε πρόσφατα το  βιβλίο οικολογίας του κ. Δημήτρη Βερε
σόγλου, καθηγητή της  Οικολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΑΠΘ. Το εκτενές αυτό σύγγραμμα αποτελεί επικαιροποιημένη και 
βελτιωμένη συνέχεια των διδακτικών σημειώσεων του ίδιου 
συγγραφέα και έρχεται να πλουτίσει τη  βιβλιογραφία που αναφέ
ρεται στον κλάδο τη ς  οικολογίας. Το σύγγραμμα διαιρείται σε 4 
μέρη και 19 κεφάλαια.

Μετά από μια αρκετά εκτεταμένη εισαγωγή η οποία αποτελεί και 
το  πρώτο κεφάλαιο και στην οποία αναφέρονται οι ορισμοί, η 
ιστορία της  οικολογίας, η θέση της  οικολογίας ως κλάδου της 
βιολογίας, τα  κυριότερα προβλήματα, οι μέθοδοι προσέγγισης 
κλπ, ακολουθεί το  πρώτο μέρος το  οποίο πραγματεύεται τους 
οργανισμούς (προσαρμοστικότητα κλπ.).

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους πληθυσμούς (δημογραφία, 
έλεγχος κλπ.) και το  τρ ίτο  πραγματεύεται τις βιοτικές αλληλοεπι
δράσεις.

Το τέταρτο  μέρος, το  οποίο είναι και το  εκτενέστερο, αναφέρεται 
στα οικοσυστήματα και στις βιοκοινότητες και αποτελεί κατά 
κάποιον τρόπο τη  συνοικολογία ή οικολογία των οικοσυστη
μάτων. Το μέρος αυτό αναπτύσσει θέματα όπως παραγωγικό
τητα, ροή ενέργειας, ανακυκλώσεις ύλης, μηχανισμούς ελέγχου 
συστημάτων καθώς και ειδικά θέματα όπως η βιοποικιλότητα και 
η σημασία της.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια μικρή εισαγωγή καθώς και μια 
περίληψη, πράγμα που καθιστά το  σύγγραμμα αυτό, μαζί με τα 
παρατιθέμενα παραδείγματα, περισσότερο εύληπτο και κατα
νοητό για τους πρωτοαπασχολούμενους με την οικολογία.

Γενικά πρόκειται για ένα σύγγραμμα με πολύ καλή δομή και 
εξελικτική διάταξη τη ς  ύλης, γραμμένο σε μια εύκολα καταληπτή, 
ρέουσα γλώσσα το  οποίο συμπληρώνει και εμπλουτίζει την ήδη 
υπάρχουσα, σχετικά περιορισμένη, βιβλιογραφία της  χώρας μας. 
Χρήσιμο όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για όποιον ενδια
φέρεται για την επιστήμη της  οικολογίας. Επίσης, είναι ευδιά
κριτη η αγάπη με την οποία περιέβαλλαν οι περιφερειακές εκδό
σεις "έλλας" την προσπάθεια του συγγραφέα.

Σπύρος Ντάφης

Οικολογικό πάρκο Πάρνωνα-Μουστού
Στην περιοχή το υ  Πάρνωνα, στα ανατολικά παράλια τη ς  Πελοποννήσου και ανάμεσα 
σ τους π οταμούς Ευρώτα στα νότια  και Ποταμιά στα βόρεια, ολοκληρώ νετα ι το  έργο  
γ ια  τη  δημιουργία "Ο ικολογικού πάρκου Πάρνωνα-Μουστού", το  οποίο χρημα τοδο

τε ίτα ι από το  επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 
(ΕΠΠΕΡ) και έχει ως σκοπό τη  διατήρηση, αναβάθμιση 
και ανάδειξη τη ς  ευ ρ ύ τερ η ς  περιοχής.

Το έντονο ανάγλυφο της  περιοχής του 
Πάρνωνα, ο πλούτος σε είδη χλωρίδας 
και πανίδας, η βλάστηση και ο μοναδικός 
με αξιόλογο μέγεθος στην ανατολική 
Πελοπόννησο υγρότοπος του Μουστού, 
προσδίδουν στην ευρύτερη περιοχή 
μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία. 
Ήδη υπάρχουν περιοχές μέσα στο οικο
λογικό πάρκο που έχουν προταθεί ως 
Ειδικές Περιοχές Διατήρησης στο Δίκτυο 
Φύση 2000, καθώς και μια έκταση 740 
στρεμμάτων δενδρόκενδρου που έχει 
χαρακτηρισθεί ως Μνημείο της  Φύσης.

Το έργο για τη δημιουργία του οικολο
γικού πάρκου περιλαμβάνει τη  σύνταξη 
Διαχειριστικού Σχεδίου και Ειδικής Περι
βαλλοντικής Μελέτης, τη σύνταξη και

ϋΑΚ Ο ΛϋΓϋέΐ» Π Α Γ Κ ΐϊ 
ΠΛ ΓΝΟΧΑ ■ Μ Ο Υ Γ Κ Η

δημοσιοποίηση Προεδρικού Διατάγματος 
για τις  ζώνες προστασίας και την 
υπηρεσία διαχείρισης και έργα υποδομής 
για την προστασία, οργάνωση και 
ανάδειξη του όρους Πάρνωνα και του 
υγροτόπου Μουστού. Σήμερα βρίσκεται 
στο τελευτα ίο στάδιο υλοποίησής του 
όπου συνεχίζεται η παρακολούθηση των 
έργων και μελετών, συντάσσονται τα  
σχέδια κανονισμών και η πρόταση 
λειτουργίας του φορέα διαχείρισης και 
ολοκληρώνεται η διαδικασία δημοσιοποί
ησης του Προεδρικού Διατάγματος.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε., 
στα πλαίσια του έργου, ανέλαβε την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού. Διοργάνωσε ημερίδες και παρου
σίασε τη φυσική ομορφιά αλλά και την 
πολιτιστική αξία της  περιοχής μέσα από 
πλήθος εκδόσεων: βιβλίο, ημερολόγια 
γραφείου, έντυπα, παραγωγή οπτικού 
δίσκου και δημιουργία ιστοσελίδας στο 
διαδίκτυο. Πληροφορίες για την περιοχή 
είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύ
θυνση www.parnonas.gr .

Χρυσούλα Λιόντα
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XXX Συνέδριο της 
IAHR
Το XXX Συνέδριο τη ς  IAHR (International 
Association of Hydraulic Engineering and 
Research) θα γίνει, γ ια  πρώτη φ ορά στην 
Ελλάδα, στο Αρ ιστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θ εσσαλονίκης από 24 έω ς 29 Αυγούστου 
του  2003. Το συνέδριο οργανώ νεται από 
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, με 
πρόεδρο το ν  καθ. Ιάκωβο Γκανούλη, και 
περιλαμβάνει όλους το υ ς  φ ορείς  που 
ασχολούνται με το  νερό  και τη ν  Υδραυ
λική Μηχανική.

Το κεντρικό θέμα  του  συνεδρίου είναι "Μηχανική και έρευνα υδάτων σε μια 
εξελισσόμενη κοινωνία: Σύγχρονες εξελίξεις και παραδοσιακές 
μέθοδοι".
Οι εργασ ίες  που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
ερευνητικώ ν και εφαρμοσμένω ν θεμάτω ν με επ ίκεντρο στα παρακάτω 5 θέματα:

ΘΕΜΑ A: Παράκτιο περιβάλλον: Δ ιεργασ ίες και ολοκληρω μένη διαχείριση.

ΘΕΜΑ B: Αστικά και αγροτικά  υδατικά συστήματα για  αειφορική ανάπτυξη.

ΘΕΜΑ Γ: Εσωτερικά ύδατα: Έ ρευνα, τεχνολογία  και διαχείριση.

ΘΕΜΑ Δ: Υδροπληροφορική και προηγμένη τεχνολογία  δεδομένω ν στην εφ α ρμο
σμένη υδραυλική.

ΘΕΜΑ E: Σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνα ς και επ αγγελματικής ε ξ έλ ιξη ς  στην υδρο- 
μηχανική.

Το πρόγραμμα του  συνεδρίου περιλαμβάνει επίσης:
(α) Π ροσ κεκλημένες Ο μιλίες από διεθνώ ς αναγνω ρισμένους επιστήμονες.
(β) Φοιτητικό Διαγωνισμό John F. Kennedy με παρουσίαση εργασιών από φοιτητές. 
(γ) Ειδικά Σεμινάρια με τα  παρακάτω θέματα:
•  Ιστορία τη ς  υδραυλικής.
•  Π ροοπτικές τη ς  έρ ευνα ς στον το μ έα  τω ν υδάτων στην Ευρώπη μετά  το  5ο 

Πλαίσιο Στήριξης.
•  Διασυνοριακά ύδατα.
•  Κλιματικές αλλαγές, υδατικοί πόροι και σχεδιασμός υδραυλικών έργων.
(δ) Δ ια λέξεις  μικρής δ ιάρκειας με τα  παρακάτω θέματα:
•  Ο λοκληρω μένη διαχείριση ποταμών και παράκτιων ζωνών.
•  Υπ ερφορτίσεις και έλ εγχο ς  διαρροώ ν σε δίκτυα δ ιανομής νερού.
•  Ανάπτυξη μαθηματικών ομοιωμάτων για το υ ς  υδατικούς πόρους με βάση την  

Ασαφή Λογική.
•  Σχεδιασμός και κατασκευή θαλάσσιων διαχυτήρων.
(ε) Συζητήσ εις Σ τρο γγυλής  Τράπεζας, Π αράλληλες Δ ρα σ τηρ ιό τη τες  κλπ.

Η επίσημη γλώσσα του  συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Προθεσμία υποβολής των εργασιών σε πλήρη μορφή είναι η 30η Νοεμβρίου 2002,

Οι ενδιαφ ερόμενο ι μπορούν να βρουν όλες  τ ις  λεπ τομ έρ ειες  σχετικά με το  συνέ
δριο στον δικτυακό τόπ ο w ww.civil.auth.gr/2003iahr ή να επικοινωνήσουν με τη  
διεύθυνση 2003iahr@ auth.gr.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

✓  Σ τις  31 Μαρτίου 2002 η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία ε ξ έ λ ε ξ ε  νέο 
Δ ιοικητικό Συμβούλιο, του  οποίου η 
σύσταση έχει ως εξή ς :
Π ρόεδρος  Κώστας Παπακωνστα
ντίνου, Αντιπρόεδρος  Σάββας 
Καζαντζίδης, Γενικός Γραμματέας 
Τάσος Δ ημαλέξης, Ταμίας Λίλα 
Μόσχου, Μέλη  Γ ιώ ργος Κατσαδω- 
ράκης, Μ ιχάλης Προμπονάς, Γιώ ργος 
Σακελλίων.

✓  Ο Χω ρικός Σχεδιασμός Υγροτόπων 
(Wetlands in Spatial Planning-WISP ) 
είναι ένα  έρ γο  χρηματοδοτούμενο  
από τη ν  Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 
πλαίσια του  προγράμματος Interreg 
IIC North Sea Region. Σκοπός του  
έργου είναι η οικονομική και οικοτου- 
ριστική ανάπτυξη περιοχών τη ς  
Βόρειας Θάλασσας γύρω  από υγρο
τόπ ους με πλούσια πανίδα, καθώς οι 
χώροι αυτοί αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικούς σταθμούς γ ια  πολλά 
μετανασ τευτικά  πουλιά. Το WISP έχει 
ήδη εκδώσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
εγχειρ ίδιο με τ ίτλο  “Ανακαλύψτε το υ ς  
Ευρωπαϊκούς Υ γροτόπ ους” (Discover 
European W etlands) το  οποίο 
λε ιτουρ γε ί ως οδηγός για  12 υγροτό 
πους τη ς  Βόρειας Θάλασσας. Για 
π ερισ σότερες π ληροφ ορίες μπορείτε 
να απευθυνθείτε στον δικτυακό τόπο 
w w w .eurow etlands.com .

✓  Το Παγκόσμιο Ταμείο για  τη  Φύση- 
Ελλάς θα χορηγήσ ει π έντε (5) 
υπ οτροφ ίες σε μεταπτυχιακούς 
φ ο ιτη τές  προδιδακτορικού επιπέδου, 
για  εκπόνηση μεταπτυχιακής ερ γα 
σίας σε θέματα  προστασίας τη ς  
φύσης, κατά το  ακαδημαϊκό έ το ς  
2002-2003. Η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων λήγει στις 30/5/2002. Οι 
ενδ ιαφ ερόμενο ι μπορούν να απευθυν
θούν στο τηλέφ ω νο  010 3314893.

http://www.civil.auth.gr/2003iahr
mailto:2003iahr@auth.gr
http://www.eurowetlands.com


Αλλάζοντας 
τους τρόπους μας

προς το καλύτερο

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Δ ιεύθυνση
Π εριβάλλοντος διοργάνω σε και φ έτο ς  το ν  
Απρίλιο στις Β ρ υξέλλες  τη ν  πράσινη εβδομάδα, 

γνωστή ως "Green W eek 2002", με τίτλο  "Αλλάζοντας το υ ς  
τρόπ ους μας προς το  καλύτερο". Στο γεγονός  συμμε
τείχαν απλοί πολίτες, επ ιχειρηματίες, δημόσιοι και ιδιω
τικο ί φ ορείς, τοπ ικές αρχές και νέοι άνθρωποι που έχουν 
σχέση με το  περιβάλλον και οι οποίοι είχαν τη ν  ευκαιρία 
να π αρευρεθούν σε ένα συνέδριο, σε σεμινάρια και συνα
ντήσ εις εργασίας που επικεντρώ νονταν στα ακόλουθα 
θέματα:

•  Το περιβάλλον και η υγεία τω ν παιδιών.

•  Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση.

•  Διάσκεψη κορυφ ής για τη ν  αειφ όρο ανάπτυξη.

•  Φύση 2000 από το  όραμα στην πραγματικότητα.

Σκοπός τη ς  πράσινης εβδομάδας ήταν να σ υλλέξει πληρο
φ ορ ίες  επί τέτο ιω ν θεμάτω ν αλλά και να ενισχύσει τη  
συνεργασία μετα ξύ  τω ν μελών τη ς  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με το  περιβάλλον, φέρνοντας σε επαφή οικονομι
κούς και κοινωνικούς φορείς, εθνικές, π ερ ιφ ερειακές και 
τοπ ικές αρχές, αντιπροσώπους ευρωπαϊκών ιδρυμάτων 
καθώς και τα  μέσα ενημέρω σης.

Σ το  πλαίσιο τω ν εκδηλώ σεω ν αυτών λειτούρ γησ ε εκθ ε
σιακός χώ ρος με έργα  και πρω τοβουλίες τω ν συμμετεχό- 
ντω ν σχετικές με τ ις  τέσ σ ερ ις  θεματικές  ενό τη τες  που 
προαναφέρθηκαν.

Σκοπός όμω ς τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Γενικής 
Δ ιεύθυνσης Π εριβάλλοντος ήταν και η ευαισθητοποίηση 
και ενημέρω ση τω ν νέων. Για αυτό  διοργάνω σε ένα ειδικό 
συμβούλιο με αντιπροσώπους φ ο ιτη τές  διαφόρω ν ευρω 
παϊκών πανεπιστημίων και έδω σε τη  δυνατότητα  να ακου- 
σθούν οι απόψεις το υ ς  σε σπουδαία περιβαλλοντικά ζη τή 
ματα. Επίσης, δ ιεξή γα γε τέσ σ ερ ις  διαγωνισμούς στις 
κατηγορίες: ποίηση, ζωγραφική, φω τογραφία  και 
συγγραφή ομιλίας για ηλικίες από 6 έω ς 22 ετών.

Χρυσούλα Λιόντα
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