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ο πιο άμεσο, προφανές και σύνθετο
περιβαλλοντικό πρόβλημα των
ελληνικών βουνών είναι η απερήμωση.
Στην Πίνδο, τη Ροδόπη, σε όλες τις ορεινές
περιοχές εκατοντάδες ερειπωμένα χωριά,
παρατημένα χωράφια, εγκαταλελειμμένα
βοσκοτόπια αποτελούν αδιάψευστα
τεκμήρια μιας κοινωνικής δραστηριότητας
που λίγο-πολύ χάθηκε.
Το κενό που προκύπτει αποτελεί πεδίο δόξης
λαμπρό για κάθε «αναπτυξιακό σχεδιασμό».
Όλοι οι φορείς, οι νομαρχίες, τα υπουργεία,
οι κατασκευαστικές εταιρίες υπόσχονται
σωρεία νέων έργων τα οποία υποτίθεται
ότι θα «αναζωογονήσουν» την ελληνική
ορεινή ενδοχώρα. Στην πράξη, όλοι αυτοί
οι σχεδιασμοί καταλήγουν σε κατασκευές:
φράγματα, μικρά υδροηλεκτρικά,
χιονοδρομικά κέντρα και, κυρίως δρόμοι,
πολλοί δρόμοι. Στα ελληνικά βουνά λοιπόν
φαίνεται ότι ο δρόμος της ανάπτυξης
ταυτίζεται με την ανάπτυξη των δρόμων.
Είναι όμως έτσι;
Στόχος κάθε πολιτικής περιβαλλοντικής
προστασίας θα πρέπει να είναι η διατήρηση
και η βελτίωση του ορεινού περιβάλλοντος
ως ένα σύνθετο σύμπλεγμα φυσικών
οικοσυστημάτων και ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, δασών και χωριών, φύσης
και πολιτισμού, οικολογικών διεργασιών
και παραγωγικών πρακτικών. Η ζωή στα
ελληνικά και τα βαλκανικά βουνά είναι
συνυφασμένη εδώ και αιώνες με τις
ανθρώπινες δραστηριότητες και έτσι η
απερήμωσή τους από τους ανθρώπους
αποτελεί καθεαυτή περιβαλλοντική
υποβάθμιση. Σε καμιά περίπτωση η
προστασία της φύσης δεν πρέπει να
ταυτίζεται με την απομάκρυνση των
ανθρώπων και τη διατήρηση της άγριας
ζωής ως μουσειακό είδος, κατάλληλο μόνο
ως φόντο της τουριστικής βιομηχανίας.
Αντίθετα, επιδιώκουμε την κοινωνική
ευημερία και τη βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στις
προστατευόμενες περιοχές, ως βασική
προϋπόθεση για την ίδια την προστασία και
τη διατήρηση της φύσης.
Από αυτή τη σκοπιά, οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις αποτελούν συμμάχους σε
κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της
ζωής και του εισοδήματος των ορεινών

κοινοτήτων, για την εξασφάλιση της
μακροπρόθεσμης ευημερίας τους και της
συνύπαρξής τους με την άγρια ζωή. Αυτή
η σκοπιά είναι πολύ πιο ευρεία από τη
μονοδιάστατη επιμονή στην «ανάπτυξη»,
δηλαδή σε μια ποσοτική οικονομική
μεγέθυνση. Είναι σαφές ότι η διεύρυνση των
οικονομικών μεγεθών δεν αντανακλάται
αυτόματα και στην ευημερία, ούτε και στα
εισοδήματα της τοπικής κοινωνίας. Πολλές
αναπτυξιακές παρεμβάσεις τείνουν στην
έξωθεν εκμετάλλευση των φυσικών πόρων
μιας περιοχής, τη χρήση και κατάχρηση
των παραγωγικών δυνατοτήτων της,
αποφέροντας βραχυπρόθεσμα οφέλη
στους επενδυτές, ιδιώτες ή δημόσιο, αλλά
αναιρώντας άλλες προοπτικές τοπικής
ανάπτυξης. Μια τέτοιου είδους αξιοποίηση
μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική
ανάπτυξη, δεν προσφέρει όμως στην τοπική
κοινωνία και ακόμα περισσότερο στη φύση.
Αντίθετα, ιδιοποιείται ουσιαστικά τη γη και
τους πόρους της, αποστερώντας τους
από τις τοπικές κοινότητες. Παραδείγματα
τέτοιων παρεμβάσεων έχουμε πολλά
από όλη την Ελλάδα: η μαζική τουριστική
βιομηχανία «κλειστού τύπου», η οποία
τελευταία αναπτύσσεται ακόμα και ως
οικοτουριστική, η ανάλωση των φυσικών
πόρων για παραγωγή ενέργειας για
εξωτερικές ανάγκες, η υπερεκμετάλλευση
του γεωργικού δυναμικού με σκοπό
την πτώση του κόστους, η καταστροφή
οικοσυστημάτων και παραδοσιακών
παραγωγικών δραστηριοτήτων για την
κατασκευή δρόμων και άλλων υποδομών
που εξυπηρετούν μόνο εξωτερικές
ανάγκες κοκ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά
και αντικρουόμενα μοντέλα για την
ανάπτυξη μιας περιοχής. Κάθε επένδυση,
κατασκευή, τεχνικό έργο, παρέμβαση, δεν
συνεπάγεται αυτόματα και τη βελτίωση
της ζωής των κατοίκων, που είναι και ο
στόχος σε τελευταία ανάλυση. Μπορεί
να σημαίνει και το αντίθετο. Από αυτή τη
σκοπιά, καλούμαστε ως περιβαλλοντική
οργάνωση να εξετάζουμε και τους
σχεδιασμούς για νέα έργα και παρεμβάσεις
σε κάθε ορεινή περιοχή και, ιδιαίτερα, στις
προστατευόμενες.
Νίκος Νικήσιανης
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Εγνατία Οδός
«Ο δρόμος έχει τη δική του… μακρά… ιστορία.»
ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

Εγνατία Οδός. Φωτογραφία: Φώτης Αναστασιάδης / ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Σ

τις μέρες μας ακόμη και η πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ευρώπης αλλά
και του πλανήτη βρίσκονται κάτω
από συνεχείς πιέσεις για ανάπτυξη νέων
υποδομών μεταφοράς. Οι περισσότερες
φυσικές περιοχές στην Ε.Ε. είναι κατακερματισμένες από υποδομές μεταφορών
περιορίζοντας το ζωτικό χώρο της άγριας
ζωής.
Την πενταετία 1998-2003 επιτεύχθηκε
για πρώτη φορά μία συστηματική διεθνής
συνεργασία μεταξύ αρκετών χωρών της ΕΕ
(η χώρα μας δυστυχώς «έχασε το δρόμο» αυτής της συνεργασίας…).με στόχο
την επισκόπηση του προβλήματος του
κατακερματισμού των φυσικών ενδιαιτημάτων (εξαιτίας των οδικών αξόνων) και
την αναζήτηση μέσων και λύσεων για την
αντιμετώπισή του.
Στην Ελλάδα είμαστε ακόμη «καθοδόν»!...». «Η πανίδα θα προσαρμοστεί»
… ήταν και παραμένει ακόμη σε αρκετές
περιπτώσεις η σχεδόν μόνιμη «επ-οδός»!...

των τεχνοκρατών που με μια μηχανιστική
λογική και επιδερμική προσέγγιση εφησυχάζουν … εν μέσω της κατασκευαστικής
λαίλαπας όπου η έννοια του «περιβαλλοντικού κόστους» παραμένει περισσότερο
ως καλολογικό στοιχείο στις ΜΠΕ όταν σε
άλλες χώρες ποσοτικοποιείται και μπαίνει
στην ίδια ζυγαριά με την ίδια την σημασία
του έργου…!
Ο οδικός άξονας «Εγνατία Οδός»
συνολικού μήκους 680 χλμ και μέρος του
δι-ευρωπαϊκού δικτύου οδικών μεταφορών
(TENT) αποτελεί ίσως ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγματα έργου υποδομής μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα που
ξεκίνησε με όλα τα παραπάνω προβλήματα
και με μία ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού σε σχέση με την ανάγκη επίλυσής
τους. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής
συμβατότητας αυτού του τεράστιου και
δύσκολου έργου ειδικά σε σχέση με την
αναγκαιότητα διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος και την επιβίωση ειδών

πανίδας προτεραιότητας (περίπτωση της
καφέ αρκούδας) αποτέλεσαν ένα πεδίο
«αναμέτρησης» μεταξύ ΜΚΟ και διοίκησης
για περισσότερο από 15 χρόνια!...
Άνοιξη του 1994: στη διάρκεια υλοποίησης
του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE για τη μελέτη και διατήρηση της αρκούδας στην Ελλάδα γίνεται
για πρώτη φορά γνωστή η καταστροφική
χάραξη τμήματος της Εγνατίας οδού που
διασχίζει την οροσειρά της Πίνδου.
Η άμεση κινητοποίηση και αντίδραση των
περιβαλλοντικών ΜΚΟ (κάτι πρωτοφανές
για τα δεδομένα εκείνης της εποχής) υπήρξε
η αφετηρία δύο σημαντικών και ριζικών
αλλαγών στο «ελληνικό τοπίο» της διοίκησης και του θεσμικού πλαισίου που διέπει
το θέμα:
- μια καταδικαστική και ιστορική απόφαση
του ΣτΕ το 1997 η οποία δημιούργησε «δικαστικό προηγούμενο» και που προέτρεπε
σε πλήρη αλλαγή της χάραξης του επίμαχου
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τμήματος της Εγνατίας οδού σε περι-πορεία
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
επιπτώσεις στο οικοσύστημα και την καφέ
αρκούδα.
- η εφεξής επίσημη ενσωμάτωση στους
Περιβαλλοντικούς Όρους κάθε οδικού
άξονα υλοποίησης προγράμματος παρα-

ταυτόχρονα και σε μια συνεργασία με έναν
φορέα/εκπρόσωπο της διοίκησης μέχρι
χθες αντίδικο!...
Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία των ΜΚΟ
αλλά και άλλων ερευνητικών φορέων
που συνεργάστηκαν και κυρίως η ανάγκη
σωστής υλοποίησης του προγράμματος με

Ο Pacino, μια από τις αρκούδες που έχει ραδιοσημάνει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο πλαίσιο της β’ φάσης
του προγράμματος παρακολούθησης. Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Γώδης / ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: «Ο δρόμος έχει τη δική του… μακρά… ιστορία.»
κολούθησης των επιπτώσεών του πριν την
κατασκευή του. Αναμφίβολα μια σημαντική
και ανατρεπτική «νίκη» των ΜΚΟ! Ωστόσο
ο δρόμος ήταν ακόμη μακρύς!...
Άνοιξη του 1998: η ελληνική διοίκηση
μέσω της νεοσύστατης τότε ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε. αντιπροτείνει εναλλακτική χάραξη
του επίμαχου τμήματος ενσωματώνοντας
σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις με κριτήριο
την πανίδα και την αρκούδα (11,2 χλμ
σήραγγες, 2,6 χλμ κοιλαδογέφυρες, 7 υπόγειες διαβάσεις πανίδας, και μια πράσινη
γέφυρα) απορρίπτοντας έτσι την λύση της
περί-πορείας επικαλούμενη αύξηση του
συνολικού μήκους του αυτοκινητοδρόμου
κατά …28 χλμ!.. Παράλληλα, θεσπίσθηκε
και ο καινοτόμος Περιβαλλοντικός Όρος
για την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης των επιπτώσεων πριν/κατά και
μετά την κατασκευή του έργου, καλώντας
τις ΜΚΟ που έφεραν το όλο θέμα επί σειρά
ετών στο προσκήνιο, να το καταρτίσουν και
να το υλοποιήσουν σε συνεργασία με την
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Το ηθικό δίλημμα για τις ΜΚΟ σημαντικό
και βασανιστικό! Ελεγκτές και ελεγχόμενοι
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επιστημονικές μεθόδους, χωρίς ημίμετρα,
για ουσιαστικά αποτελέσματα που θα
άμβλυναν περαιτέρω τις επιπτώσεις στο
οικοσύστημα και στην πανίδα ήταν οι βασικοί λόγοι που η συνεργασία αυτή τελικά
προχώρησε.
Άνοιξη 2001: ολοκληρώνεται η κατάρτιση
του ειδικού ερευνητικού προγράμματος παρακολούθησης που προέβλεπε ο
περιβαλλοντικός όρος της νέας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Το πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα
αξιολόγησης των επιπτώσεων στο δασικό
οικοσύστημα της περιοχής στα μεγάλα θηλαστικά (με έμφαση στην αρκούδα) και στα
ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή και
λειτουργία του τμήματος της ΕΟ «Παναγιά
– Γρεβενά (τμ. 4.1)», έχει συνολική διάρκεια
6 χρόνια και κατανεμήθηκε σε τρείς φάσεις.
Άνοιξη 2009: Οι α’ και β΄ φάσεις του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα της α΄φάσης (πριν την κατασκευή)
έδειξαν μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα
βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών,
σε ορισμένα σημεία της χάραξης. Προτάθη-

κε η προσθήκη κάποιων επί πλέον ειδικών
κατασκευών όπως: πράσινες γέφυρες, κάτω
διαβάσεις πανίδας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ακόμη μεγαλύτερη διαπερατότητα του
αυτοκινητοδρόμου σε σχέση με τις κινήσεις
των ζώων από τα είδη και τους πληθυσμούς
τους που μελετήθηκαν (αρκούδα, λύκος,
ζαρκάδι, αγριογούρουνο).
Τα αποτελέσματα της β’ φάσης του ερευνητικού προγράμματος έδειξαν σημαντική
αρνητική επίδραση στην πανίδα και το
οικοσύστημα από τον θορύβο κατασκευής,
του έργου, την αλλοίωση του τοπίου αλλά
και την ρύπανση των υδάτινων πόρων από
τα συνοδά έργα (δανειοθάλαμοι, βοηθητικοί
δρόμοι, αμμοληψίες σε ποτάμια, απόρριψη
τοξικών ουσιών κλπ). Ταυτόχρονα οι ελλιπείς
προδιαγραφές της περίφραξης του αυτοκινητοδρόμου δημιουργούν επικίνδυνες
συνθήκες για την ασφάλεια των οδηγών και
της πανίδας.
Απομένει η υλοποίηση της γ’ φάσης για
να διαπιστωθεί κατά πόσο «η πανίδα προσαρμόστηκε»!....στη νέα πραγματικότητα.
Είναι γεγονός ότι η μακρά και δύσκολη
αυτή διαδρομή συνεργασίας με την διοίκηση στο θέμα της Εγνατίας Οδού γέννησε
πολλούς και γόνιμους προβληματισμούς
στις ΜΚΟ ως προς την σκοπιμότητά της, την
αποτελεσματικότητά της, την τελική επίτευξη των αρχικών στόχων αλλά και ως προς
τον ίδιο το ρόλο των ΜΚΟ γενικότερα.
Το ότι ο παρεμβατικός ρόλος των ΜΚΟ
υπήρξε η αφετηρία για ένα σημαντικό δικαστικό προηγούμενο, για τη θεσμοθέτηση
αυστηρότερων κριτηρίων περιβαλλοντικού
ελέγχου και παρακολούθησης των επιπτώσεων των οδικών αξόνων συνολικότερα,
με την έμπρακτη εφαρμογή τους στην
περίπτωση της Εγνατίας οδού μπορούν
να θεωρηθούν σημαντικές κατακτήσεις
που άλλαξαν ριζικά κάποια δεδομένα . Η
αποτύπωση του περιβαλλοντικού κόστους
με επιστημονικές μεθόδους μέσω του
προγράμματος παρακολούθησης αποτελεί
επίσης μια εξίσου σημαντική και χρήσιμη
πληροφορία και ένα εργαλείο διαχείρισης
για μελλοντικές περιπτώσεις.
Ωστόσο η οριοθέτηση αυτού του ρόλου
παραμένει ένα ζητούμενο που πρέπει να
απαντηθεί σύντομα προς αποφυγήν παρερμηνειών και παρεξηγήσεων!...κυρίως στα
μάτια της κοινής γνώμης που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στήριξης, βιωσιμότητας
και λόγου ύπαρξης των ΜΚΟ.
Στις 30.5.2009 εγκαινιάστηκε το τμήμα
της Εγνατίας Οδού «Παναγιά-Γρεβενά» και
έως ότου τοποθετηθεί ο αναβαθμισμένος
φράχτης, η παρακολούθηση θα γίνεται με…
κομμένη την ανάσα…

ΦΑΚΕΛΟΣ

Μικρά Υδροηλεκτρικά μεταξύ φίλων…
Η κατασκευή ΜΥΗΕ απαιτεί ένα συνολικό, εθνικό σχεδιασμό ώστε να μην γυρίσει
«μπούμεραγκ», ενάντια στο ίδιο το περιβάλλον το οποίο υποτίθεται ότι εξυπηρετεί.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Φωτογραφία: Νίκος Νικήσιανης / ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η στροφή στις ΑΠΕ

Και να λοιπόν, μετά από δεκαετίες προσκόλλησης στο μονόδρομο του λιγνίτη, το ελληνικό κράτος στρέφεται στις
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Με βάση
μάλιστα τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας,
μέχρι το 2010, του χρόνου δηλαδή, το
20,1% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποτίθεται ότι θα προέρχεται από
ΑΠΕ. Όπως υποστήριζαν εδώ και χρόνια
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η χώρα
διαθέτει σημαντικό ενεργειακό δυναμικό
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως
η ηλιακή, η αιολική και η γεωθερμική. Η
αξιοποίησή τους θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την εξάρτηση από το λιγνίτη,
τη «συμβολή μας» στην ατμοσφαιρική
ρύπανση και την κλιματική αλλαγή, τις
απειλές για νέα εργοστάσια λιθάνθρακα
ή ακόμα και πυρηνικής ενέργειας. Όμως,
και τα έργα για εκμετάλλευση ΑΠΕ έχουν
σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες και
χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός για να

μην μετατραπούν σε νέα απειλή.
Θα περιμέναμε έτσι να γίνει μια ολοκληρωμένη καταγραφή των ενεργειακών
δυναμικών της χώρας, που να απαντά σε
ερωτήματα όπως: Ποια σημεία είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, ώστε να μην καταστρέφουν το τοπίο
και να εξοντώνουν την ορνιθοπανίδα; Ποια
ρέματα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση
υδροηλεκτρικών έργων; Πώς μπορούμε να
αξιοποιήσουμε την –ακριβή- ηλιακή ενέργεια; Θα περιμέναμε επίσης να κατασκευαστούν αυτά τα έργα με δημόσιο έλεγχο,
με μεγάλη προσοχή στους περιβαλλοντικούς όρους, με συμμετοχή των τοπικών
κοινωνιών στο σχεδιασμό και τα οφέλη, με
σεβασμό στις άλλες χρήσεις γης.

Πράσινες δουλειές…

Τελικά όμως, επιλέχθηκε ο εύκολος
δρόμος. Όλη την δουλειά την ανέλαβαν
ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες: επιλέγουν μια
περιοχή, κάνουν μια αίτηση και παίρνουν
την άδεια για να παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια από ένα Αιολικό Πάρκο ή ένα

Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, την οποία και
θα πουλάνε σε προσυμφωνημένη προνομιακή τιμή στη ΔΕΗ. Και μην φανταστεί
κανείς ότι έτσι περιορίζεται το κόστος για
το δημόσιο: τα περισσότερα από αυτά τα
έργα επιδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από
δημόσιους πόρους. Για την ακρίβεια, αυτά
ακριβώς τα επιδοτούμενα κατασκευαστικά
έργα αποτελούν και το πιο άμεσο κίνητρο
των εταιριών αυτών.
Μέχρι σήμερα, η υπεύθυνη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας έχει εκδώσει πάνω από
1000 άδειες παραγωγής, ενώ εκατοντάδες
άλλες αιτήσεις περιμένουν την έγκριση
ή πρόκειται να κατατεθούν στο άμεσο
μέλλον.
Πρόκειται για μια επέμβαση τεράστιας κλίμακας στο φυσικό περιβάλλον της
χώρας, που όμως ακόμα δεν έχει γίνει
αντιληπτή. Όλα σχεδόν τα ορεινά ελληνικά
ποτάμια, εκατοντάδες κορυφογραμμές,
σημαντικοί βιότοποι και άλλοι φυσικοί
πόροι έχουν εκχωρηθεί σε ιδιώτες για τις
επόμενες δεκαετίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν τα μέσα και το προσωπικό
να ελέγχουν τα εκατοντάδες έργα που θα
γίνουν, τη στιγμή που οι εργολάβοι δεν
διακρίνονται για το σεβασμό τους απέναντι
στους φυσικούς πόρους.
Χωρίς να μας αρέσει να κινδυνολογούμε,
φοβόμαστε ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ από
αναγκαία ανάσα για το περιβάλλον μετατρέπεται σε μια απειλή για τη φύση και την
άγρια ζωή. Και ταυτόχρονα, η κατασκευή
των αναγκαίων δομών στο νέο «μεγάλο
κόλπο» της ελληνικής υπαίθρου…
Μικρά Υδροηλεκτρικά, μεγάλες
επιπτώσεις

Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα

Θα σταθούμε περισσότερο στο παράδειγμα των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
(ΜΥΗΕ). Τα έργα αυτά εκμεταλλεύονται την
υδροδυναμική ενέργεια μικρών, ορεινών συνήθως, ποταμών. Με τη βοήθεια
κάποιων εγκαταστάσεων υδροληψίας,
το νερό του ρέματος διοχετεύεται σε
έναν υπόγειο αγωγό που καταλήγει στις
τουρμπίνες ενός μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Ο αγωγός, μήκος συνήθως
μερικών χιλιομέτρων, διατρέχει την πορεία
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του ρέματος κάτω από κάποιο παράλληλο
δρόμο, ο οποίος, αν δεν υπάρχει, πρέπει να
κατασκευαστεί. Για όλη αυτή την απόσταση, στο ρέμα απομένει υποχρεωτικά μια
μικρή παροχή νερού.
Η σχετικά απλή τεχνολογία, η προνομιακά υψηλή τιμή του παραγόμενου ρεύματος
πάνω ακόμα και από την τιμή που το μεταπουλά η ΔΕΗ στους καταναλωτές, αλλά και
η επιδότηση των τεχνικών έργων, καθιστούν την κατασκευή ΜΥΗΕ μια προσοδοφόρα επένδυση. Μέχρι το τέλος του 2008,
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε 280
άδειες παραγωγής, ενώ άλλες 130 περίπου
αιτήσεις εκκρεμούν. Τα έργα αυτά απλώνονται σε όλη την ορεινή ενδοχώρα και
αφορούν σχεδόν όλα τα σημαντικά ορεινά
ποτάμια συστήματα.
Η παραγωγή ενέργειας από ΜΥΗΕ
γίνεται χωρίς να εκλύεται κανένας αέριος
ή στερεός ρύπος, χωρίς να υποβαθμίζεται
η ποιότητα του νερού, χωρίς να κατασκευάζεται τεχνητή λίμνη. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες, επίσης
σημαντικές, περιβαλλοντικές συνέπειες.

Οικολογική (;) παροχή

Από την υδροληψία ως το σταθμό παραγωγής η κοίτη του ποταμού μένει με ένα μικρό
μόνο μέρος της συνολικής παροχής, τη λεγόμενη οικολογική παροχή. Μέχρι σήμερα,
δεν έχει οριστεί η απαιτούμενη οικολογική
παροχή σε κάθε λεκάνη απορροής, όπως
επιτάσσει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το κενό καλύπτεται προσωρινά από την
ΚΥΑ για τις ΑΠΕ, που ορίζει ως οικολογική
παροχή το 30% της μέσης καλοκαιρινής
παροχής.
Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι, παρά την
απουσία ελέγχων, το όριο αυτό θα τηρείται
από τις εταιρίες, κανείς δεν αποδεικνύει ότι
σε κάθε ρέμα, ανεξάρτητα των ιδιαίτερων
συνθηκών, της κλίσης και του πλάτους
της κοίτης, το νερό αυτό φτάνει για να
επιβιώσουν οι οργανισμοί που εξαρτώνται
από αυτό, η παραποτάμια βλάστηση και,
κυρίως, τα ψάρια.
Τα ελληνικά ορεινά ποτάμια φιλοξενούν
ακόμα πληθυσμούς από πολλά σημαντικά
είδη ψαριών, πολλά από τα οποία κινδυνεύουν πια. Είναι γνωστό ότι τα νερά σε
όλα τα βουνά έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα.
Τώρα προστίθεται και η κατασκευή ΜΥΗΕ.
Οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο το μέρος
της κοίτης από όπου αφαιρείται η παροχή,
άλλα όλο το ποτάμιο σύστημα. Σημαντικά
είδη, όπως η Άγρια Πέστροφα και το Χέλι,
χρειάζεται να διατρέχουν όλο το ποτάμι για
να επιβιώσουν: αν δεν μπορούν να περά-
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Μικρά Υδροηλεκτρικά
μεταξύ φίλων…
σουν το τμήμα χωρίς νερό, ή τα εμπόδια
από τις εγκαταστάσεις υδροληψίας, απλώς
χάνονται.
Οι επιπτώσεις αυτές αποτυπώνονται
και στα είδη που εξαρτώνται τροφικά από
τα ψάρια, όπως η Βίδρα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι καθώς η ιχθυοπανίδα των
μεγάλων ποταμών έχει επηρεαστεί από
τα μεγάλα φράγματα, οι μικρότεροι αυτοί
παραπόταμοι αποτελούν σήμερα βασικό
καταφύγιο για όλο το απόθεμα, καθώς εκεί
καταφεύγουν τα ψάρια για να αποφύγουν
τις απότομες αλλαγές στάθμης και θερμοκρασίας που οφείλονται στη λειτουργία
των μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων.

Περιβαλλοντικοί όροι

Αντί για το αυθαίρετο κριτήριο του 30%,
επιστημονικοί φορείς όπως το ΓΕΩΤΕΕ
προτείνουν την υιοθέτηση του εξής απλού
κριτηρίου για τον καθορισμό της αναγκαίας

οικολογικής παροχής: να αφήνεται τόσο
νερό στην κοίτη, όσο χρειάζεται για να
μένει η στάθμη του ποταμού πάνω από
20 cm ακόμα και στο πιο πλατύ σημείο,
ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση της
ιχθυοπανίδας. Η υιοθέτηση αυτού του
κριτηρίου θα αποδείκνυε πιθανά ότι σε
πολλά από τα επιλεγμένα ρέματα το νερό
δεν αρκεί και συνεπώς δεν μπορεί να
κατασκευαστεί ΜΥΗΕ.
Όμως, ακόμα και η σημερινή ΚΥΑ
αναγνωρίζει ότι η οικολογική παροχή
πρέπει να αυξηθεί αν υπάρχουν σημαντικά
οικοσυστήματα. Παρόλα αυτά, καμιά
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
δεν λαμβάνει στην πράξη υπόψη αυτή τη
συνθήκη. Άλλωστε, πολλές
από αυτές περιέχουν ανακριβή, ή και
αναληθή στοιχεία τα οποία υποβαθμίζουν
σκόπιμα την οικολογική σημασία της εκάστοτε περιοχής: αν τις πιστεύαμε,
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είδη ψαριών, όπως η πέστροφα, απαιτούν
νερά εξαιρετικά καθαρά και πλούσια σε
οξυγόνο. Σε κάθε περίπτωση περισσότεροι
δρόμοι προκαλούν πάντα μεγαλύτερη
όχληση σε όλη την πανίδα, μεγαλύτερη
πρόσβαση, περισσότερους κινδύνους.
Τα σημεία όπου κατασκευάζονται ΜΥΗΕ
είναι συχνά κοιλάδες και φαράγγια σχετικά
απροσπέλαστα και αδιατάρακτα μέχρι
σήμερα. Οι επιπτώσεις από τα ΜΥΗΕ έτσι
αφορούν όχι μόνο το ποτάμιο οικοσύστημα, αλλά το σύνολο της ορεινής φύσης και
άγριας ζωής.

Κόστη και οφέλη

θα νομίζαμε ότι κανένα σχεδόν ποτάμι
δεν έχει ψάρια (βλ. παραδείγματα
παρακάτω).

Διάνοιξη δρόμων

Η υπόγεια διέλευση του αγωγού από την
υδροληψία ως το σταθμό παραγωγής
γίνεται συνήθως κάτω από έναν παραποτάμιο δρόμο. Αν αυτός δεν προϋπάρχει, τότε
πρέπει να διανοιχθεί (άλλο ένα κατασκευαστικό έργο για τον εργολάβο!).
Ο νέος παραποτάμιος δρόμος είναι πολύ
πιθανό να καταλαμβάνει και να καταστρέφει παραποτάμια οικοσυστήματα: η
παραποτάμια βλάστηση αποτελεί έναν
ξεχωριστό και πολύτιμο τύπο βλάστησης
στα ελληνικά βουνά. Η κατασκευή και η λειτουργία του δρόμου επιβαρύνει επίσης το
ρέμα με ρύπους και φερτά υλικά υποβαθμίζοντας τα νερά και θέτοντας σε κίνδυνο την
ιχθυοπανίδα, καθώς πολλά και σημαντικά

Μπροστά στη μεγάλη απειλή της κλιματικής
αλλαγής, κάθε πηγή ενέργειας που δεν
εκλύει αέριους ρύπους δεν μπορεί να
αποκλειστεί. Το περιβαλλοντικό, κοινωνικό
και οικονομικό κόστος όμως από την
εκμετάλλευση των ΑΠΕ δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη που
προκύπτουν. Η κατασκευή ΜΥΗΕ, όπως
και κάθε άλλο έργο ΑΠΕ, απαιτεί σεβασμό
σε αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους,
εξασφάλιση της αναγκαίας οικολογικής
παροχής, προσεκτικές μετρήσεις και
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
ένα συνολικό, εθνικό σχεδιασμό ώστε να
μη γυρίσει «μπούμεραγκ», ενάντια στο
ίδιο το περιβάλλον το οποίο υποτίθεται ότι
εξυπηρετεί.
Κάθε ΜΥΗΕ παράγει λίγα MW «καθαρής»
ενέργειας. Ένα ποτάμι όμως δεν είναι μόνο
ενεργειακό απόθεμα, αλλά ένας ολόκληρος
κόσμος, ένας τόπος ζωής και ένας πολύτιμος φυσικός πόρος για πολλές άλλες σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες, όπως
η κτηνοτροφία, η γεωργία, ο τουρισμός –
για αυτό άλλωστε πολλές φορές η κατασκευή ΜΥΗΕ προκαλεί δίκαιες αντιδράσεις
από τις τοπικές κοινωνίες. Θέλει λοιπόν
πολύ προσοχή όταν πρέπει να αποφασίσουμε αν αξίζει να «θυσιαστεί» ένα ορεινό
ποτάμι για 2 ή 3 MW. Ακόμα περισσότερο,
όταν πολλές φορές είναι αμφισβητούμενο
ότι ακόμα και αυτή η ενέργεια όντως θα
παραχθεί.
Τα περισσότερα ΜΥΗΕ μπορούν να
λειτουργούν λίγους μόνο μήνες το χρόνο,
και αυτούς όχι με τη μέγιστη απόδοση, γιατί
απλώς το νερό δεν φτάνει. Ακόμα περισσότερο, τις περισσότερες φορές οι εταιρίες
που αδειοδοτούνται δεν διαθέτουν καν
ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα
για την πραγματική παροχή του εκάστοτε
ρέματος - γεγονός που υποδεικνύει ξανά
ότι το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η
παραγόμενη ενέργεια, αλλά τα επιδοτούμενα έργα.

ΑΠΕ, αλλά πώς;

Τελικά, δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση
να απορρίψουμε γενικά την κατασκευή
Μικρών Υδροηλεκτρικών. Δεν θέλουμε
όμως και να καταστεί πεδίο εκμετάλλευσης
– και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Και δεν θέλουμε, ακόμα περισσότερο,
να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι ώστε να
ξεχαστούν τόσα και τόσα άλλα μέτρα
που μπορούμε και πρέπει να πάρουμε
για ανάπτυξη άλλων πηγών ενέργειας
με μικρότερες συνέπειες και, κυρίως,
για τη μείωση της κατανάλωσης. Η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν
είναι αντικειμενικό μέγεθος το οποίο
πρέπει να υπηρετούμε με κάθε κόστος,
αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών
όλων μας: των πολιτών, των κυβερνήσεων,
των εταιριών.
Εκατοντάδες MW σπαταλώνται κάθε
μέρα σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, σε συσκευές κακής απόδοσης, στα απεριόριστα
κλιματιστικά δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Ποτέ δεν έχει εκπονηθεί μια αξιόπιστη
πολιτική μείωσης της κατανάλωσης και της
σπατάλης της ενέργειας, η οποία ίσως θα
μπορούσε να αποδώσει πολύ περισσότερο
από όλα τα σχεδιαζόμενα ΜΥΗΕ μαζί. Αν
δεν ξεκινήσουμε από εκεί, η πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υποβαθμιστεί σε μια
ακόμα συμπληρωματική παράμετρος μιας
αντικοινωνικής και αντιπεριβαλλοντικής
ενεργοβόρας πολιτικής.

Μικρά Υδροηλεκτρικά στην Πίνδο

Ούτε οι Προστατευόμενες Περιοχές
φαίνεται ότι θα μείνουν στο απυρόβλητο
απέναντι στην εισβολή των Μικρών
Υδροηλεκτρικών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το Εθνικό Πάρκο Βόρειας
Πίνδου: ήδη στο εσωτερικό του Εθνικού
Πάρκου έχουν εκδοθεί άδειες για 15 ΜΥΗΕ,
ενώ εκκρεμούν άλλες 12 αιτήσεις.
Τρία από αυτά έχουν ήδη κατασκευαστεί
ή κατασκευάζονται, προσφέροντας και
ένα πρώτο «δείγμα» των προβλεπόμενων
συνεπειών. Όταν για παράδειγμα η
«Καλλιστώ» ανέλαβε από το Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ένα
πρόγραμμα παρακολούθησης της
κατάστασης σημαντικών ειδών της
πανίδας, διαπιστώθηκε ότι η Βίδρα
απουσίαζε ουσιαστικά μόνο από το ρέμα
Ελληνικό, όπου και έχει ήδη κατασκευαστεί
ΜΥΗΕ. Η μόνη πιθανή αιτία είναι η
κατακόρυφη μείωση της ιχθυοπανίδας.
Τόσο στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, όσο
και στο Γράμο, επισκεφθήκαμε κοιλάδες και φαράγγια μεγάλης οικολογικής
σημασίας και εξαιρετικής ομορφιάς, τα
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οποία προγραμματίζεται να θυσιαστούν
για την κατασκευή ΜΥΗΕ: ο Ασπροπόταμος
του Περιβολίου, τα Ζούρικα, ο Βάρδας, ο
Βουρκοπόταμος, ο Σαραντάπορος, ακόμα
και το άνω τμήμα του Αλιάκμονα. Αξίζει
να σταθούμε για παράδειγμα στο ρέμα
της Παναγιάς της Τρυπημένης, κοντά στο
Μικρολίβαδο, όπου και η τοπική κοινωνία
έχει ξεσηκωθεί ενάντια στην πρόθεση να
παραδοθεί στις τεχνικές εταιρείες η χαρακτηριστικότερη τοποθεσία της περιοχής.
Η πυκνότητα των προτεινόμενων έργων
είναι τρομακτική: μόνο πάνω στο ποταμό
Βενέτικο προγραμματίζονται τρία, ουσιαστικά συνεχόμενα, Μικρά Υδροηλεκτρικά.

Μικρά Υδροηλεκτρικά στη Ροδόπη

Το πρώτο ΜΥΗΕ που κατασκευάστηκε στην
επικράτεια της Προστατευόμενης Περιοχής
Οροσειράς Ροδόπης, στο ρέμα Βαθύρεμα
ή Μούσδα, παραβίασε κατάφορα τους πιο
στοιχειώδεις περιβαλλοντικούς όρους. Τα
μπάζα που προέκυψαν από τη διάνοιξη του
δρόμου κατέληξαν, κατά τα γνωστά, στην
κοίτη του ποταμού, ο οποίος έγινε έτσι
υπόγειος σε συγκεκριμένα σημεία! Μετά
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από καταγγελία μας, κινητοποιήθηκε το
Δασαρχείο και το Τμήμα Περιβάλλοντος,
το οποίο κατέγραφε τις παραβάσεις και
υποχρέωσε τον εργολάβο να προχωρήσει
σε αποκατάσταση του τοπίου.
Πέρα από το Βαθύρεμα, αλλά εννιά
ΜΥΗΕ προγραμματίζονται στην έκταση της
Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης, στο Βαθύρεμα, το Διαβολόρεμα, το
Φαρασινό, το Αρκουδόρεμα. Μετά την κατασκευή των μεγάλων φραγμάτων και των
ταμιευτήρων στο Νέστο, οι παραπόταμοι
αυτοί αποτελούν αναγκαίο καταφύγιο για
την ιχθυοπανίδα όλου του συστήματος, η
οποία περιλαμβάνει σπάνια πια είδη, όπως
η Άγρια Πέστροφα. Όλα αυτά κινδυνεύουν
άμεσα από την κατασκευή ΜΥΗΕ. Παρόλα
αυτά οι Προμελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων καμιά αναφορά δεν έχουν σε
αυτές τις συνέπειες, ενώ πολλές από αυτές
«εξαφανίζουν» δια μαγείας ολότελα την
ιχθυοπανίδα.
Οι μελέτες αυτές παρουσιάζουν όμως
μια ακόμα πιο βασική έλλειψη: δεν διαθέτουν καν στοιχεία για την παροχή του ρέματος στο οποίο προγραμματίζεται ΜΥΗΕ!
Χωρίς όμως αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί

να τεκμηριωθεί ούτε η αναγκαία οικολογική παροχή, ούτε και η σκοπιμότητα του
έργου, αφού κανείς δεν ξέρει ουσιαστικά
πόσο ρεύμα θα παράγει.
Απέναντι σε αυτή την προχειρότητα, ως
Περιβαλλοντική Οργάνωση, προτείναμε τα
αυτονόητα:
Να υπολογιστεί η πραγματικά αναγκαία
οικολογική παροχή, η οποία θα εξασφαλίζει
στάθμη στο ρέμα αρκετή για την επιβίωση
της ιχθυοπανίδας
Να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα
μιας ολόκληρης λεκάνης απορροής σε
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Να περιέχει κάθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ακριβή στοιχεία τόσο
για την παροχή του κάθε ρέματος, όσο και
για την ιχθυοπανίδα και τα άλλα φυσικά
στοιχεία.
Ευχαριστούμε τις φοιτήτριες του Βιολογικού ΑΠΘ Ζωή Παπαγεωργίου και Κική
Αλμπανίδου για τη συνεισφορά τους στην
επιτόπια έρευνα, τη συλλογή υλικού και τη
συγγραφή των κειμένων, μέσω της Πρακτικής
Άσκησης τους στην Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

ΦΑΚΕΛΟΣ

Μεγάλα φράγματα, μεγάλες απώλειες
Στροφή σε πραγματικά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
Στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του ελληνικού δημοσίου,
ο Αλιάκμονας εντάσσεται μόνο ως… γεννήτρια!
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφία: Ηλιάνα Μπουσιάκη / ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Α

ν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα,
με τον τρόπο που δρομολογούνται,
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα
ορεινά οικοσυστήματα, είναι σίγουρο ότι τα
Μεγάλα Φράγματα έχουν ήδη προκαλέσει
μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εδώ
και δεκαετίες, η κατασκευή Μεγάλων Φραγμάτων και τεχνητών λιμνών έχει προκριθεί
από τις πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ
και τη ΔΕΗ ως ο ιδανικότερος τρόπος για
να αξιοποιηθούν τα λιγοστά και πολύτιμα
ποτάμια της χώρας. Από το Νέστο ως τον
Αλιάκμονα όλα σχεδόν τα μεγάλα ποτάμια
έχουν μετατραπεί σε διαδοχικούς τεχνητούς
ταμιευτήρες.
Οι περιβαλλοντικές συνέπειες ξεκινούν
από την καταστροφή της κοιλάδας, η
οποία καταλαμβάνεται από τον τεχνητό
ταμιευτήρα. Η κατάκλυσή της συνεπάγεται
την απώλεια σημαντικών παραποτάμιων
οικοσυστημάτων, δασών, λιβαδιών, μικρών
υγροτόπων κα.
Οι συνέπειες όμως αυτές επεκτείνονται
και πέρα από το φράγμα. Η ποσότητα του
νερού που αφήνεται ρυθμίζεται σύμφωνα με
τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής ή άρδευσης
και όχι από τις ανάγκες των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Οι οργανισμοί καλούνται να
αντιμετωπίσουν έτσι απότομες αλλαγές στη
ροή, στις οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί.
Ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις η ροή
καθίσταται πιο κανονική κατά τη διάρκεια
του έτους, χάνονται πολύτιμες περίοδοι

πλημμύρας. Η ποιότητα και η θερμοκρασία
του νερού είναι επίσης τόσο διαφορετική
που θέτει σε κίνδυνο την ιχθυοπανίδα.
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι
ότι το φράγμα στερεί από το ποτάμι όλη
τη ποσότητα των φερτών υλών που αυτό
κουβαλά προς τις εκβολές του. Αποτέλεσμα
είναι να χάνονται πολύτιμα οικοσυστήματα
που τρεφόταν από αυτά, αλλά και να υποχωρεί η γη έναντι της θάλασσας στην περιοχή των εκβολών. Έτσι, μεγάλες εκτάσεις
γεωργικής και δασικής γης κινδυνεύουν με
υφαλμύρωση και απερήμωση.

Νέες απειλές για τα ποτάμια

Όλες αυτές οι αναμενόμενες επιπτώσεις
έχουν δυστυχώς επιβεβαιωθεί στις
περισσότερες περιπτώσεις κατασκευής
Μεγάλων Φραγμάτων. Πρόσφατη
έρευνα επιστημόνων του Τμ. Βιολογίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, έδειξε την υποβάθμιση
των υδάτων του Νέστου, εντός και εκτός
των τεχνητών λιμνών. Ταυτόχρονα, τα
οικοσυστήματα του Δέλτα έχουν δεχθεί
ισχυρό πλήγμα από τη μείωση των
φερτών υλών. Παρόλα αυτά, η ΔΕΗ και το
ΥΠΕΧΩΔΕ συνεχίζουν να σχεδιάζουν νέα
Μεγάλα Φράγματα. Χαρακτηριστικό το
παράδειγμα του –πολύπαθου- Αλιάκμονα.
Ενώ ήδη λειτουργούν τέσσερα (!) Μεγάλα
Φράγματα που έχουν κατακλύσει
σημαντικό τμήμα της διαδρομής του, ένα

νέο Μεγάλο Φράγμα κατασκευάζεται ήδη
στην περιοχή της Μονής Ιλαριώνα. Το νέο
φράγμα θα κατακλύσει περιοχές μεγάλης
οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους,
όπως το περίφημο «Κόκκινο Φαράγγι»,
γνωστό προορισμό αθλητών καγιάκ και
άλλων επισκεπτών, παραποτάμια δάση
και υγρολίβαδα, καθώς και ιστορικά
θρησκευτικά μνημεία.
Παράλληλα όμως προγραμματίζεται και νέο
Μεγάλο Φράγμα στη θέση «Ελάφι», καθώς
και άλλα 10 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, εκ
των οποίων τα τρία μεγάλου μεγέθους. Πέρα
από τις μεγάλες περιβαλλοντικές συνέπειες,
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μεγάλες
απώλειες παραγωγικής γης, πολύτιμης για
την τοπική οικονομία. Το σχεδιαζόμενο
φράγμα του «Ελαφιού» για παράδειγμα,
θα κατακλύσει μεταξύ άλλων 12.800 στρ.
αγροτικής γης, μεγάλες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, έναν οικισμό, 7.400 στρ.
υφιστάμενων υγροτόπων με επιφανειακά
ύδατα και 4 αρδευτικά δίκτυα.
Είναι φανερό ότι στους αναπτυξιακούς
σχεδιασμούς του ελληνικού δημοσίου, ο Αλιάκμονας εντάσσεται μόνο ως… γεννήτρια!
Ο κοινωνικός μας ρόλος ως Περιβαλλοντική Οργάνωση επιτάσσει να σταθούμε
απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς,
στηρίζοντας ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο
που να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών και όχι την καταλήστευση των πόρων τους. Και ταυτόχρονα,
είναι πια φανερό ότι χρειαζόμαστε και ένα
ριζικά διαφορετικό ενεργειακό σχεδιασμό
που να στηρίζεται στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στη μείωση της σπατάλης και της
κατανάλωσης και στη στροφή σε πραγματικά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κοινωνικό και
οικονομικό κόστος. Σε αυτό το σχεδιασμό,
δεν χωράνε πια άλλα Μεγάλα Φράγματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακυρώνουν αντίστοιχα σχέδια,
όπως η Ισπανία στην περίπτωση του Έβρου,
ή και καταστρέφουν παλιότερα φράγματα, η
Ελλάδα είναι η μόνη, μαζί με τριτοκοσμικές
χώρες, που συνεχίζει αυτή την ξεπερασμένη
πρακτική.
Τα νέα φράγματα στον Αλιάκμονα πρέπει να
αποτραπούν.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Λιμνάζουσα»
η προστασία των
υδάτινων πόρων
στην Ελλάδα.
Καθ. Μ. Λαζαρίδου

Καθηγήτρια του τμήματος Βιολογίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
mlazarid@bio.auth.gr

1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
ερευνητικής σας δραστηριότητας:
α. Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία των Μεγάλων Φραγμάτων, ιδιαίτερα
στην περίπτωση του ποταμού Νέστου;
Στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού
Νέστου υπάρχουν 2 μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ. Η ρύθμιση της
παροχής του ποταμού γίνεται με βάση
κυρίως τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό οπότε
η παροχή του ποταμού αυξομειώνεται με
μη φυσικό τρόπο. Έτσι, το υδάτινο σώμα
κατάντη του φράγματος Πλατανόβρυσης
[Τεμένος] κρίνεται ως ιδιαιτέρως τροποποιημένο σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ.
Επίσης, η οικολογική ποιότητα που προέκυψε με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα
καθορίστηκε επίσης ως ελλιπής, ακόμα και
μετά τη συμβολή του Αρκουδορέματος
στον κύριο ρου του Νέστου. Το γεγονός
αυτό υποδηλώνει την αδυναμία των καλής
ποιότητας υδάτων του Αρκουδορέματος να
διαφοροποιήσουν την ελλιπή κατάσταση
την οποία δέχεται το ποτάμιο σύστημα του
Παρανεστίου από το Τέμενος.
Επίσης, κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας
στο Βαθύ Ρέμα στη θέση Φράγμα Μούσδα,
παρατηρήθηκε ότι γίνονται έργα για την
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γής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το ρέμα
εκτρέπεται από τη φυσική του πορεία και
διευθετείται εντός σωλήνων. Η ροή στην
κανονική κοίτη του ποταμού αν και έχει εν
μέρει, αποκατασταθεί, έχει επηρεαστεί τόσο
από την ύπαρξη του φράγματος, όσο και
από τη διενέργεια των έργων κατασκευής
του. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα,
τον χαρακτηρισμό του υδατικού σώματος κατάντη των έργων κατασκευής του
φράγματος παραγωγής υδροηλεκτρικής
ενέργειας, ως ιδιαίτερα τροποποιημένου.
Η οικολογική του όμως ποιότητα βρέθηκε
υψηλή με δείκτη τις βιοκοινωνίες των βενθικών μακροασπονδύλων (τα παραπάνω
αποτελέσματα προέκυψαν από δειγματοληψίες στο Νέστο ποταμό που έγιναν στο
πλαίσιο 1. του προγράμματος Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με
τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων λεκάνης απορροής
ποταμού Νέστου», και 2. του Διατμηματικού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του Α.Π.Θ. με τίτλο «Οικολογική ποιότητα
και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης
απορροής»).
β. Ποια είναι η γνώμη σας για το τρίτο
σχεδιαζόμενο φράγμα; Κάτω από ποιες
προϋποθέσεις θα λειτουργούσε θετικά;
Η αδυναμία βελτίωσης της ποιότητας
των υδάτων του ποτάμιου συστήματος
του Παρανεστίου από τη συμβολή του
Αρκουδόρεματος δείχνει, ότι ένα σωστά
σχεδιαζόμενο τρίτο φράγμα, κατάντη της
Πλατανόβρυσης, θα βοηθούσε στον έλεγχο
της παροχής και της ροής και στη βελτίωση
της ποιότητας των ποτάμιων ενδιαιτημάτων
και της ζωής στο ποτάμι (βένθος και ψάρια)
και κατ’επέκταση της ποιότητας του νερού.
γ. Υπάρχουν διαχειριστικά μέτρα που θα
μπορούσαν να αμβλύνουν σήμερα τις
επιπτώσεις αυτές;
Το βασικότερο διαχειριστικό μέτρο είναι ο
έλεγχος των αυξομειώσεων της παροχής και
της κατακράτησης των ιζημάτων.
δ. Με βάση αυτή την εμπειρία, ποια εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι η στάση μας
απέναντι σε νέα Μεγάλα Φράγματα που
σχεδιάζονται, όπως πχ στον Αλιάκμονα;
Οι επιπτώσεις από τα μεγάλα φράγματα
είναι πολύ σημαντικές και αφορούν στην
ποιότητα των ποτάμιων ενδιαιτημάτων και
της ζωής στο ποτάμι, στο βένθος, τα ψάρια
και κατ’επέκταση στην ποιότητα του νερού.
Αλλά και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά, αν δεν
κατασκευαστούν με σωστές προδιαγραφές

για να στηρίξουν την υπάρχουσα βιοποικιλότητα, θα έχουν μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.
2. Αν λάβουμε υπόψη ότι ήδη έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 300 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα σε όλη την ορεινή Ελλάδα,
ενώ πολλά άλλα αναμένεται να αδειοδοτηθούν το επόμενο διάστημα, ποια είναι
η εκτίμησή σας για τις αναμενόμενες
συσσωρευτικές επιπτώσεις όλων αυτών
των έργων;
Πολλά ρέματα στα μεγάλα μας ποτάμια (π.χ.
Νέστος, Αλιάκμονας) προσφέρονται για
την κατασκευή μικρών ιδιωτικών υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία μάλιστα επιδοτούνται. Τα φράγματα μας χρησιμεύουν στην
άρδευση, ύδρευση ή και την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πολύ δαπανηρά
στην κατασκευή τους, αλλά αποδίδουν
όταν είναι σωστές οι προδιαγραφές τους.
Οι επιπτώσεις τους όμως στο φυσικό
περιβάλλον είναι πολλές, τόσο κατά την
περίοδο κατασκευής , όσο και λειτουργίας
τους. Κατά τη περίοδο κατασκευής τους
προκαλούνται αλλαγές στη ροή του ποταμού και άλλες συνέπειες από τη διάνοιξη
δρόμων, τις αμμοληψίες, χαλικοληψίες κοκ,
ενώ παράλληλα προκαλείται διάβρωση
εδαφών, υποβάθμιση ή και καταστροφή
της παρόχθιας ζώνης, κατακρημνίσεις
κ.ά. Οδηγούμαστε έτσι πολλές φορές στη
μη αναστρέψιμη αλλοίωση του φυσικού
τοπίου της περιοχής. Κατά τη λειτουργία
τους παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις
της παροχής (ακόμη και όταν η παροχή
διατηρείται στο 30% της μέσης θερινής) και
κατακράτηση των ιζημάτων, προκαλώντας
επιπτώσεις στη ζωή των ποταμών αλλά και
της παρόχθιας ζώνης. Τόσα τα μεγάλα όσο
και τα μικρά φράγματα μπορούν επίσης
να προκαλέσουν πρόβλημα εφόσον η
πλειονότητά τους εμποδίζει τους δρόμους
μετανάστευσης των ψαριών (ανάδρομων
και κατάδρομων) και την αναπαραγωγή
τους. Κατάντη των φραγμάτων λόγω της
κατακράτησης των ιζημάτων μειώνεται η
τροφή και προκαλείται μείωση του αριθμού
των οργανισμών και θνησιμότητα κυρίως
των νεαρών ατόμων. Η μείωση επίσης της
παροχής κατάντη του φράγματος και ειδικά
κατά τις περιόδους ξηρασίας αλλοιώνουν
τη δομή και σύνθεση των βιοκοινωνιών
και σε μερικές περιπτώσεις προκαλούν την
εξαφάνιση πολλών οργανισμών από αυτές.
Επιπρόσθετα καθορίζουν τη θερμοκρασία,
το διαλυμένο οξυγόνο, τη θολερότητα κ.ά.
επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τη παρόχθια
ζωή όσο και τους οργανισμούς που ζουν
στο βυθό ή μέσα στο νερό.

ΝΕΑ

H ιστορία του αετού
Γιατί μια μικρή αρκουδίτσα μπορεί να βαφτίστηκε «Αετός»;
Πίσω από το όνομά της βρίσκεται μια ασυνήθιστη αλλά
πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑΚΗ

Ή

ταν Τετάρτη πρωί όταν η ομάδα της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ειδοποιήθηκε πως ένα
μικρό αρκουδάκι βρίσκεται απροστάτευτο και αποκομμένο από τη μαμά του
στην κορυφή ενός δέντρου, στην περιοχή
του Μαλακασίου του Ν. Τρικάλων. Αμέσως
έσπευσαν στην περιοχή οι άνθρωποι της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με σκοπό να λυθεί το μυστήριο.
Και το μυστήριο λύθηκε!
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το αρκουδάκι
σκαρφάλωσε στην κορυφή μιας μαύρης
πεύκης ύψους περίπου 30 μέτρων για να
γλιτώσει από τους διώκτες του. Το μικρό
αρκουδάκι έκανε τη βόλτα του μαζί με τη
μητέρα του σε δασική περιοχή νότια του
Μαλακασίου και συγκεκριμένα νότια της σήραγγας του Μετσόβου, όταν τους επιτέθηκαν τσοπανόσκυλα. Ενστικτωδώς το μικρό

αρκουδάκι ανέβηκε στην κορυφή του κοντινότερου δέντρου ενώ η μητέρα τράπηκε σε
φυγή, με σκοπό να επιστρέψει στο παιδί της
μόλις περάσει ο κίνδυνος. Το περιστατικό
συνέβη περίπου στις 7.00 το πρωί της Τετάρτης και αυτό το οποίο διαπίστωσαν τα μέλη
της ομάδας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ όταν βρέθηκαν
στο σημείο ήταν πως το αρκουδάκι ενώ είχε
διαφύγει τον κίνδυνο από τα σκυλιά, βρίσκονταν εκτεθειμένο στα αδιάκριτα βλέμματα
και το θόρυβο αρκετών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που ήθελαν οπωσδήποτε
να δουν από κοντά το σπάνιο αυτό θέαμα.
Η κατάσταση αυτή τρόμαζε περισσότερο
το μικρό ζώο το οποίο ανέβαινε όλο και
πιο ψηλά στο δέντρο, νιώθοντας αυτή την
φορά την απειλή των ανθρώπων. Η ομάδα
της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ αποτελούμενη από δύο

βιολόγους και το νοσοκόμο κτηνίατρο της
οργάνωσης, ζήτησαν από τον κόσμο και τα
τηλεοπτικά συνεργεία να απομακρυνθούν
από την περιοχή έτσι ώστε είτε το ζώο να
ηρεμήσει και να κατέβει από μόνο του, είτε
να μπορέσει να ξαναπλησιάσει η μαμά του.
Ο κόσμος τελικά απομακρύνθηκε και η
ομάδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ αποφάσισε να παρακολουθήσει εκ του μακρόθεν την εξέλιξη
της ιστορίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το
αίσιο τέλος της. Έστησαν λοιπόν ένα αυτόματο καταγραφικό σύστημα εφοδιασμένο
με υπέρυθρες ακτίνες και κατέγραψαν στις
19.00 το απόγευμα της ίδιας μέρας το κάλεσμα της μαμάς αρκούδας στο μικρό της το
οποίο ανακουφισμένο πια κατέβηκε από το
δέντρο, αλλά μάλλον θα θυμάται για καιρό
την περιπέτειά του.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Προγράμματα Δασοπροστασίας
Ενεργώς συμμετοχή …

Η «Καλλιστώ» στα τρία χρόνια λειτουργίας
του τμήματος εθελοντισμού έχει σχεδιάσει
και έχει υλοποιήσει διάφορες δράσεις με
κύριο στόχο τη συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο εθελοντισμός για
μας είναι μια μορφή κοινωνικού ελέγχου
και συνεισφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις μας εστιάζουν
στην πρόληψη και στην ανάπτυξη διαύλων
επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες των
περιοχών στις οποίες παρεμβαίνουμε.
Ο συντονισμός του τμήματος εθελοντισμού στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, σε συνεργασία με φορείς,
υπηρεσίες και άτομα, ώστε να σχεδιαστούν
και να υλοποιηθούν δράσεις συνεργατικές και κοινωνικές που να στοχεύουν στην
αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Σημαντικό
πεδίο ενασχόλησης μας είναι η υποστήριξη
των εθελοντών κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκάστοτε δράσεων.
Το καλοκαίρι του 2008 με τη συνδρομή,
συνεργασία και συμμετοχή εθελοντών και
εθελοντριών, καταφέραμε να σχεδιάσουμε
και να υλοποιήσουμε δράσεις σημαντικές
για την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων μας.
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Οι καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές
δεν μπορούσαν να μας αφήσουν αμέτοχους
στην προσπάθεια για προστασία των δασών, μέσω τόσο της πρόληψης όσο και της
καταστολής εστιών φωτιάς πριν αυτές εξελιχθούν σε πύρινα μέτωπα. Με σύνθημα ότι
«η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία»,
ξεκινήσαμε το σχεδιασμό του προγράμματος εθελοντικής δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης σε συνεργασία με την Πίνδο
Περιβαλλοντική και το WWF Ελλάς. Το περσινό πρόγραμμα αφορούσε στην προστασία των δασών της Βόρειας Πίνδου, από τη
Βάλια Κάλντα μέχρι και το Γράμο. Στην υλοποίηση του δίμηνου αυτού προγράμματος
συμμετείχαν 38 εθελοντές και εθελόντριες όλων των ηλικιών από όλη την Ελλάδα.
Χωρίς να θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις
αρμόδιες υπηρεσίες συνεργαστήκαμε μαζί
τους ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από τις
δασικές πυρκαγιές. Οι δράσεις μας αφορούσαν στην εποπτεία των περιοχών ευθύνης
μας από πυροφυλάκια και θέσεις θέας καθώς και περιπολίες στο βουνό. Μέσα από
την εκπαίδευση των εθελοντών και την
κατάλληλη στήριξη του έργου τους, εντοπίσαμε και παρακολουθήσαμε 19 περιστατικά
και συμμετείχαμε στην κατάσβεση πέντε
εστιών φωτιάς.
Για το 2009, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ οργάνωσε και
πάλι προγράμματα εθελοντικής δασοπροστασίας στα βουνά της Βόρειας Πίνδου.
Σύμμαχός μας στο προγράμμα δασοπροστασίας ήταν για δεύτερο καλοκαίρι ο ΟΤΕ.
Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τον
«πράσινο» χαρακτήρα του, γίνεται κοινωνός του μηνύματος της δασοπροστασίας,
υιοθετώντας τα σχέδια της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ για
αποτελεσματική προστασία των δασών. Σας
ευχαριστούμε!
Έφη Γελαστοπούλου
Υπεύθυνη Τμήματος Εθελοντισμού
ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Δηλώσεις
εθελοντών
Εθελοντισμός
μια στάση
ζωής. Σε αυτή
τη λογική
ξεκίνησα το
ταξίδι για τον
Γράμμο με σκοπό να βοηθήσω
όσο μπορώ στην προστασία του
από τις φωτιές.
Όμως τελικά ήταν πολύ
περισσότερα όσα έζησα από ότι
περίμενα.
Μ.Ρ

Αν και
στην αρχή
ήμουν πολύ
επιφυλακτική
για την
συμμετοχή
μου στο πρόγραμμα μετά από
την εμπειρία μου στον Γράμμο
συνειδητοποίησα πως πήρα
πολύ περισσότερα από όσα
προσέφερα. Η άμεση επαφή με
την φύση, η χημεία της ομάδας,
η γνωριμία με την τοπική κοινωνία
και τις ομορφιές της περιοχής και
πολλά άλλα με έκαναν να θεωρώ
μοναδική την εμπειρία μου κ
να συστήνω ανεπιφύλαχτα σε
όλους να συμμετέχουν σε κάτι
αντίστοιχο.
Δ.Κ

Πολύ όμορφη
και αξέχαστη
εμπειρία!
Ανέτρεψε
την παθητική
στάση
παρατήρησης των πυρκαγιών
στην τηλεόραση, σε μια
ενδιαφέρουσα πρακτική
παρέμβασης και προστασίας των
δασών από τις πυρκαγιές!
Α.Χ

Μεγάλος Χορηγός

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση
Φωτογραφίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου
η έκθεση φωτογραφίας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Η έκθεση,
διήρκεσε μια εβδομάδα και φιλοξενήθηκε στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του bar Partisan. Τα θέματα των
φωτογραφιών περιστρέφονταν γύρω από τους άξονες
περιβάλλον και άγρια ζωή. Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση
είχε βέβαια η αρκούδα, το μεγάλο θηλαστικό-σύμβολο
της άγριας ζωής αλλά και της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Τα έσοδα από
την πώληση των φωτογραφιών της έκθεσης διατέθηκαν
για τη δημιουργία μιας ομάδας άμεσης επέμβασης για
την αρκούδα ( Bear Emergency Team), η οποία θα έχει
στόχο τη διάσωση του μεγάλου θηλαστικού κάθε φορά
που αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο (περιπτώσεις τροχαίων
ατυχημάτων, λαθροθηρίας κτλ.)

Φωτογραφία: Armin Riegler / ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Φωτογραφία: Τάσος Μπουνάς

Απονομή Βραβείων

για το σχεδιασμό νέου λογότυπου για την Καλλιστώ
Παράλληλα με την έκθεση φωτογραφίας, το βράδυ
των εγκαινίων, μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε
από κοντά τα έργα των σπουδαστών του ΑΚΤΟ τα
οποία εκτίθονταν στον ίδιο χώρο. Τα έργα αυτά
δημιουργήθηκαν από τους σπουδαστές γραφιστικής
του ΑΚΤΟ στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού για το
σχεδιασμό νέου λογότυπου για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Οι δύο
νικητές, οι οποίοι προέκυψαν μετά από ψηφοφορία
πενταμελούς επιτροπής η οποία είχε οριστεί από
την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, βραβευθήκαν από την εταιρεία
Minisystems/ Ηλεκτρονική Α.Β.Ε.Ε, με έπαθλο δύο
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

1ο Βραβείο, Δημήτρης Χατζέλας

2ο Βραβείο, Μαρία Παπαδοπούλου
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Παρουσιάσεις βιβλίων
Συνδυάζοντας μια βόλτα στη Ροδόπη με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΦΑΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Συνδυάζοντας μια
βόλτα στη Ροδόπη
με την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση

Η Καλλιστώ υλοποίησε
μία σειρά προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
στην Προστατευόμενη Περιοχή της
Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο
του επιδοτούμενου προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Συνολικά την περιοχή
της Ροδόπης επισκέφτηκαν
17 σχολεία (10 δημοτικά και 7
γυμνάσια-λύκεια). Τα 3 από αυτά
μάλιστα, παρακολούθησαν τα
πολυήμερα προγράμματα που
πρότεινε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
Το τμήμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Καλλιστώς,
θέλοντας να μοιραστεί την εμπειρία
που συνέλλεξε από την υλοποίηση
αυτών των προγραμμάτων,
προχώρησε στην παραγωγή ενός
εντύπου για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στο πεδίο, με τίτλο:
«Συνδυάζοντας μια βόλτα στη
Ροδόπη με την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση». Σκοπός της έκδοσης
του παραπάνω εντύπου είναι τόσο

η ανάδειξη της συγκεκριμένης
περιοχής όσο και η δημιουργία
μιας σειράς προτάσεων για γονείς
και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
θέλουν να βγάλουν τα παιδιά από
την τάξη φέρνοντας τα κοντά στο
φυσικό περιβάλλον. Το τμήμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της
Καλλιστώς πιστεύει πως μέσα από
τις σελίδες αυτού του εντύπου
μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες
συμβουλές για την εκπαίδευση
στο πεδίο, καθώς και νέες ιδέες
για τη συνέχιση τέτοιου τύπου
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η συνεργασία με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Παρανεστίου ήταν πολύ
σημαντική για τη διεξαγωγή του
προγράμματος. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε, επίσης, τον κ.
Ορέστη Μπόσκο, συνεργάτη της
Καλλιστώς στη Ροδόπη, καθώς
και τον κ. Παναγιώτη Σαϊνατούδη

που χωρίς τη βοήθειά τους το
συγκεκριμένο πρόγραμμα δε θα
είχε την ίδια επιτυχία.
Το έντυπο εκδόθηκε σε συνεργασία
με το Φορέα Διαχείρισης
Οροσειράς Ροδόπης και μπορείτε
να το προμηθευτείτε τόσο από τα
γραφεία του Φορέα, όσο και από
την Καλλιστώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Καλλιστώς
κ. Αραμπατζίδου Φανή στο
2310 252530 ή με e-mail στο
farabatzidou@callisto.gr
Φανή Αραμπατζίδου
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα / Ο λύκος (Βιολογία - Οικολογία - Ελλάδα - Κόσμος)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
Η καφέ αρκούδα
στην Ελλάδα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο λύκος
(Βιολογία - Οικολογία Ελλάδα - Κόσμος)
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Από την ίδρυσή της ακόμα, η
Περιβαλλοντική Οργάνωση
ΚΑΛΛΙΣΤΩ έθεσε τα μεγάλα
σαρκοφάγα στο επίκεντρο των
δραστηριοτήτων της, στην Ελλάδα
και τα Βαλκάνια. Θηλαστικά,
όπως η αρκούδα, ο λύκος και ο
λύγκας, δεν είναι μόνο ισχυρά
σύμβολα της άγριας ζωής, αλλά
και εξαιρετικοί δείκτες της υγείας
του φυσικού περιβάλλοντος και
της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση
των πληθυσμών και βιοτόπων
τους προϋποθέτει την ανοχή του
ανθρώπου και τη διατήρηση
ζωντανών οικοσυστημάτων
σε εκτεταμένες περιοχές. Η
ύπαρξη των ειδών αυτών
«πιστοποιεί» με μία έννοια ότι
εκτεταμένα και κρίσιμης σημασίας
οικοσυστήματα (δασικά, ορεινά,
αγροτικά) βρίσκονται σε σχετικά
καλή κατάσταση. Από την άλλη
πλευρά τα μέτρα προστασίας των
ειδών αυτών, που ως θηρευτές
καταλαμβάνουν υψηλή θέση
στην τροφική αλυσίδα, έχουν
παράπλευρες ευεργετικές

συνέπειες και σε άλλα είδη της
άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Η προστασία τους δηλαδή, δεν
αφορά μόνο τα είδη αυτά αλλά
επιπλέον υπηρετεί ευρύτερους
περιβαλλοντικούς στόχους!
Σε μία προσπάθεια να συνοψίσουμε
τις συσσωρεμένες γνώσεις και
εμπειρίες μας σε ένα βιβλίο
για την αρκούδα και τον λύκο,
προχωρήσαμε στην έκδοση δύο
τόμων αφιερωμένων στα δύο
μεγάλα θηλαστικά-σύμβολα της
άγριας ζωής.
Η ευκαιρία έκδοσης αυτών
των τόμων δόθηκε μέσω του
προγράμματος INTERRREG
IIIA Ελλάδας-Βουλγαρίας και
ειδικά του έργου «Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
για τα ορεινά οικοσυστήματα
και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη
διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης»,
που ανέλαβε να υλοποιήσει η
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, με την οικονομική
υποστήριξη της Ευρωπαικής

Επιτροπής και της Ελληνικής
Κυβέρνησης.
Τους δύο τόμους αυτούς μπορείτε
να προμηθευτείτε από τα
κεντρικά γραφεία της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ,
Μητροπόλεως 123
στη Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στενές επαφές
«διαδικτυακού» τύπου

Ευχαριστούμε

> Με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ (www.callisto.gr), ο επισκέπτης
μπορεί να βρεθεί εικονικά στην Οροσειρά
Ροδόπης, να περιηγηθεί και να γνωρίσει
την περιοχή. Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, εμπλούτισε
την ιστοσελίδα της με δύο νέες, χρήσιμες
εφαρμογές. Η διαδραστική εικονική περιήγηση
στην Οροσειρά της Ροδόπης, αποτελεί μια
ολοκληρωμένη παρουσίαση της περιοχής και
ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί
τα διαφορετικά σημεία του φυσικού συνόλου
της περιοχής μέσα από ένα διαμορφωμένο
περιβάλλον πλοήγησης, φιλικό προς τους χρήστες
κάθε ηλικίας. Σκοπός της δημιουργίας μιας
τέτοιου τύπου εφαρμογής είναι να γνωρίσει το
ευρύ κοινό την Οροσειρά της Ροδόπης, καθώς
ο εικονικός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
περιηγηθεί σε οχτώ διαφορετικές κατηγορίες
οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο διαδραστικό
χάρτη (χλωρίδα, πανίδα, καθεστώς διαχείρισης,
Νέστος και παραπόταμοι, τύποι οικοτόπων,
σημεία ενδιαφέροντος, ιστορική αναδρομή και
μονοπάτια). Είστε μόνο ένα κλικ μακριά από τη
Ροδόπη!

• Τη διαφημιστική εταιρεία UPSET, με τη
συνδρομή της οποίας η ΚΑΛΛΙΣΤΩ εγκαινίασε
ένα νέο επικοινωνιακό εγχείρημα. Με
σύνθημα: Χωρίς Αρμονική Συνύπαρξη Δεν
Υπάρχει Ζωή, η UPSET συνόψισε εύστοχα
την προσπάθεια της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ για
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
προστασίας της άγριας ζωής και της φύσης.
• Τη διαφημιστική εταιρεία OUT OF THE
BOX και συγκεκριμένα την κ. Μαρίνα
Λεωνιδοπούλου για τη συνεχή της
συμπαράσταση στις δράσεις της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ
αλλά και για τη δωρεά που προσέφερε
η εταιρία στη μνήμη του Κωνσταντίνου
Γεωργιλά.
• Την ιδιωτική σχολή Art and Design AKTO, η
οποία ένθερμα συμμετείχε σε διαγωνισμό για
σχεδίαση νέου λογότυπου για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τον καθηγητή γραφιστικής του ΑΚΤΟ κ.
Σμυρνιό και τους σπουδαστές του οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμα της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
• Την εταιρεία Minisystems και συγκεκριμένα
τους κυρίους Περχανίδη Βασίλη και Μπιτσίμη
Ευάγγελο, οι οποίοι παραχώρησαν από έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή στους δύο νικητές
του διαγωνισμού για το σχεδιασμό νέου
λογότυπου για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
• Τους υπεύθυνους του bar PARTISAN για την
παραχώρηση του εκθεσιακού χώρου του bar,
για την παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
• Τους φίλους μας Τάσο Μπουνά και
Δημήτρη Βαβύλη για την παραχώρηση
των φωτογραφιών τους τις οποίες
χρησιμοποιήσαμε για την έκθεση
φωτογραφίας που πραγματοποίησε η
ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
• Την επιτροπή η οποία συμμετείχε στην
επιτροπή αξιολόγησης των λογότυπων που
σχεδίασαν οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ για την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Την κ. Λεωνιδοπούλου Μαρίνα, την
κ. Νατάσσα Παναγιωτοπούλου και τον κ. Νίκο
Σμυρνιό.
• Τους χορηγούς επικοινωνίας μας ΣΚΑΪ και
OffRAdio, για την υποστήριξή των δράσεων
μας.
• Την ασφαλιστική εταιρία NAK INSURANCE για
την ευγενική τους χορηγία και συγκεκριμένα
τον φίλο μας Νίκο Κατσιμπέρη τόσο για την
οικονομική όσο και για την ηθική υποστήριξη.

τα προϊόντα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ στο διαδίκτυο.
Σύντομα το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα
εμπλουτιστεί με νέα σειρά αναμνηστικών.
Αγοράζοντας ένα προϊόν, βοηθάμε στην
προστασία της άγριας ζωής και της φύσης και
διαδίδουμε το μήνυμα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
> Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ στην τηλεόραση! Το YouTube μας
κάνει διάσημους.
http://www.youtube.com/user/callisto2004.
Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο YouTube για να
δείτε τα διαφημιστικά μας μηνύματα αλλά και
πολλά άλλα ενδιαφέροντα βίντεο. Κάντε τα σχόλια
σας, ανεβάστε τα δικά σας βίντεο, πάρτε και εσείς
μέρος στην προστασία της άγριας ζωής και της
φύσης.
> Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις και τα
νέα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, μπορείς να εγγραφείς στην
αρχική σελίδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ (www.callisto.gr),
ώστε να λαμβάνεις κάθε μήνα την ηλεκτρονική
μας ενημέρωση (newsletter).

> Εγκαίνια επίσης έγιναν και για το νέο
ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Όλοι οι
φίλοι της οργάνωσης μπορούν να προμηθεύονται

Ευχαριστούμε την εταιρία Αθ. Α. Αλτιντζής για την εκτύπωση του περιοδικού

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΛΛΙΣΤΩ 15

