ΠΟΛΙΤΗΣ

Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Ξεκινάμε σήμερα την ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΓΗΣ!!!
Αρχίζει σήμερα η συνεργασία της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ με τον Μη Κυβερνητικό
Οργανισμό ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας. H ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΓΗΣ είναι η νέα
σελίδα μας για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας, που θα ετοιμάζει κάθε
Σάββατο η επιστημονική ομάδα της ΑΚΤΗΣ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια
διαδραστική σελίδα με τη συμμετοχή των αναγνωστών, των μη κυβερνητικών
οργανισμών της Κύπρου και πολιτών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο ΠΟΛΙΤΗΣ
και η ΑΚΤΗ θέλουν να δώσουν ένα ακόμα βήμα για την ενεργό συμμετοχή των
πολιτών στον έλεγχο των αποφάσεων των θεσμικών παραγόντων, που αφορούν την
ποιότητα της ζωής μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση akti@akti.org.cy ή γράψτε
τις απόψεις σας στο ιστολόγιο που φτιάξαμε ειδικά γι αυτή τη σελίδα του ΠΟΛΙΤΗ:
http://aktingo.blogspot.com/ ή τηλεφωνείστε μας στο 22458485.

Παράκτιος τουρισμός: Πόσο αντέχουν οι ακτές μας;
Ευρώπη, Μεσόγειος και τουρισμός
Ο τουρισμός είναι η πιο έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στις παράκτιες
ζώνες της Ευρώπης, αλλά κυρίως της Μεσογείου. Τα 2/3 του παγκόσμιου τουρισμού
καταλήγουν στην Ευρώπη. Το 12% των Ευρωπαίων απασχολούνται σε εργασίες που
έχουν σχέση με τον τουρισμό. Το 11% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ)
στην Ευρώπη πηγάζει από την τουριστική δραστηριότητα.
Η Μεσόγειος είναι σήμερα ο πρώτος παγκοσμίως τουριστικός προορισμός: το 30%
του παγκόσμιου τουρισμού κατακλύζει κάθε χρόνο τα 46000 χιλιόμετρα των ακτών
της Μεσογείου και προστίθεται στα 143 εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν κατά
μήκος των ακτών της. Οι οικονομίες αναπτύσσονται και μαζί αυξάνεται και η πίεση
στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Φέρουσα ικανότητα: πόσο αντέχουν οι ακτές μας;
Πόσο όμως αντέχουν αυτή τη φόρτιση οι ακτές μας; Ποιά είναι η φέρουσα ικανότητά
τους, δηλαδή πόσους ανθρώπους και πόσες δραστηριότητες μπορούν να
φιλoξενήσουν χωρίς να καταρρεύσουν; Ήδη καταρρέουν τα παράκτια συστήματα σε
πολλές περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης:
 το 70% των παράκτιων οικοσυστημάτων της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα υπό
απειλή για εξαφάνιση (World Resources Institute).
 Μέχρι το 2025 αναμένεται ότι το 50% των ακτών της Μεσογείου θα έχει
κτιστεί, εκτιμά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
 το 25% των ακτών της Ευρώπης διαβρώνεται εξ αιτίας της ανθρώπινης
χρήσης (www.eurosion.org)
 Στην Κύπρο, σχεδόν το σύνολο της ακτογραμμής έχει «ζωστεί» με μια
γραμμική τουριστική ανάπτυξη αμφιβόλου αισθητικής. Ποια είναι η φέρουσα
ικανότητα της παράκτιας ζώνης μας;
Παράκτια αισθητική, παράκτιο περιβάλλον, παράκτια οικονομία
Η περιβαλλοντική υποβάθμιση παρασέρνει μαζί της και τις παράκτιες οικονομίες. Ο
τουρισμός είναι μια ιδιόμορφη βιομηχανία. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει ως
άμεση επίπτωση την υποβάθμιση της ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας. Αν οι
παράκτιες περιοχές μας καταστρέψουν τα δυνατά τους ανταγωνιστικά προτερήματα,
τότε καταστρέφουν και το μέλλον τους. Ένα από τα μεγάλα ανταγωνιστικά
προτερήματα των παρακτίων περιοχών μας, η ομορφιά της φύσης και του τοπίου,
καταστρέφεται για χάρη της τουριστικής «ανάπτυξης». Οι ακτές μας γέμισαν από
αμφιβόλου αισθητικής παραθεριστικές μονάδες, souvenir shops και κακής (συνήθως)
ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες εστίασης με υψηλότατο κόστος, γέμισαν και
γεμίζουν κυματοθραύστες, παράκτιες κατασκευές παντός είδους, ξαπλώστρες και
φασαρία. Όμως, υπάρχουν ανταγωνιστικοί προορισμοί στη Μεσόγειο με καλύτερες
συνθήκες αισθητικής και περιβάλλοντος, καλύτερες υποδομές και καλύτερες τιμές.
Εκεί στρέφεται ο ποιοτικός τουρισμός, που είναι και ο τουρισμός που αφήνει έσοδα.
Ποιότητα στις διακοπές και στη ζωή μας
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι τουρίστες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για
ποιοτικό τουρισμό, για προορισμούς που συνδυάζουν την αναψυχή με τον πολιτισμό,
την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει την
προστασία του περιβάλλοντος, την αισθητική του παράκτιου τοπίου, τον σεβασμό
των κοινωνικών δομών, την ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων, τις
σύγχρονες υποδομές, με άλλα λόγια η αειφόρος ανάπτυξη, είναι πια μονόδρομος τόσο
για την οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών όσο και για την κοινωνική

ευημερία τους. Η μη-αειφόρος και βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη καταρρέει παντού, σε
όλο τον κόσμο.
Για τις παράκτιες περιοχές μας η έννοια της ποιότητας, της αισθητικής και της
προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μια ασαφή ηθική υποχρέωση προς τον
πλανήτη μας και προς τις επόμενες γενιές, αλλά είναι θέμα άμεσης επιβίωσης.
Κάποιες περιοχές στην Κύπρο άρχισαν να το καταλαβαίνουν και γίνονται σημαντικά
βήματα προς την βελτίωση της ποιότητας.
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Μάθετε ότι!
Ο χρόνος αποσύνθεσης ενός πλαστικού ποτηριού είναι 100-200 χρόνια (αναλόγως το
είδος του πλαστικού).
Μια μέση οικογένεια στην Κύπρο πετάει κατά μέσο όρο 340 πλαστικές μπουκάλες το
χρόνο στις χωματερές!

Μικρές Περιπλανήσεις
Το Δάσος της Αθαλάσσας βρίσκεται νοτιοανατολικά της Λευκωσίας και είναι ένας
από τους σημαντικότερους ανθρωποποίητους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας.
Προσφέρει την δυνατότητα στο κοινό για απολαυστική υπαίθρια αναψυχή. Η
συνολική έκταση του πάρκου είναι 840 εκτάρια. Αρκετά είδη φυτών, ζώων, ερπετών
και πουλιών αναπτύσσονται και διαβιούν στην περιοχή με ανθρώπινη φροντίδα. Οι
δύο υδατοφράκτες του Αγίου Γεωργίου και της Αθαλάσσας, έχουν συμβάλει τα
μέγιστα στην οικολογική αξία του πάρκου, το οποίο έχει γίνει με τα χρόνια και
σημαντικός υδροβιότοπος (υπάρχουν σημεία παρατήρησης των πουλιών, είναι πολύ
καλοφτιαγμένα και είναι εντυπωσιακό να παρακολουθείς τα πουλιά, ιδιαίτερα την
ώρα που πάνε για ύπνο). Στο πάρκο υπάρχει Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
(ΚΠΕ),
εκδρομικοί χώροι, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, μονοπάτια, γήπεδο
άθλησης, μονοπάτι περιπάτου για σκύλους, χώροι στάθμευσης, παιδική χαρά, ο
δασοβοτανικός κήπος κ.ά.. Είναι υπέροχο, όλες τις εποχές. Επισκεφτείτε το!!

Ζω… σ’ ένα κόσμο από πλαστικό.

Εκατομμύρια ψάρια, θηλαστικά, πουλιά και
θαλάσσιες χελώνες πεθαίνουν κάθε χρόνο είτε επειδή
τρώνε τα πλαστικά σκουπίδια θεωρώντας τα ως
τροφή (μοιάζουν με μέδουσες που κολυμπούν) είτε
επειδή παγιδεύονται από αυτά. Η μεγαλύτερη
χωματερή πλαστικών στον κόσμο είναι ο κεντρικός
Ειρηνικός Ωκεανός. Σε μια περιοχή με μέγεθος όσο
και η Αφρική, μαζεύονται εκατομμύρια τόνοι
πλαστικών σκουπιδιών εξαιτίας της κίνησης των
θαλάσσιων ρευμάτων. Σε εκείνη την περιοχή, έχουν
σχηματιστεί ολόκληρα πλωτά «νησιά» από πλαστικά, με βάθος μέχρι και 30 μέτρα!
Το 80% των πλαστικών φτάνουν στη θάλασσα από τα ποτάμια!

Τεχνολογικές καινοτομίες.
Οι δήμοι του Schoten και Brasschaat στο Βέλγιο,
κάλυψαν με φωτοβολταϊκά την σκεπή του τούνελ
του τρένου κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Ε19.
Περισσότερα από 16,000 ηλιακά πάνελ έχουν
καλύψει την στέγη του τούνελ. Η παραγωγή του
ρεύματος θα τροφοδοτεί πρωτίστως το δίκτυο των
σιδηροδρόμων. Πρόκειται για τρένα υψηλής ταχύτητας που ενώνουν Άμστερνταμ και
Παρίσι διαμέσου Βρυξελλών. Τέτοια βλέπουμε και ζηλεύουμε! Στην ηλιόλουστη
Κύπρο η ηλιακή ενέργεια είναι τόσο, μα τόσο περιφρονημένη. Φανταστείτε μόνο τα
δημόσια κτήρια μας να καλύπτονταν με φωτοβολταϊκά….. Ενεργειακή ανεξαρτησία!
Γιατί δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό μέχρι τώρα;
Εκδηλώσεις/ εκπαίδευση/ ταξίδια
Στο χώρο αυτό θα δημοσιεύονται κάθε Σάββατο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις,
συνέδρια, ημερίδες κ.α που έχουν σχέση με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την
ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Οι αναγνώστες, οργανισμοί, ομάδες πολιτών,
μπορούν να μας στέλνουν στοιχεία για εκδηλώσεις που προγραμματίζουν και εμείς
θα τις δημοσιεύουμε.
Πληροφορίες για περιβαλλοντικά συνέδρια παγκόσμια, μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα: http://www.conferencealerts.com/environment.htm.
Η σελίδα αυτή ετοιμάζεται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Για το φύλλο
αυτό υπεύθυνη ύλης και συγγραφής των κειμένων ήταν η Ξένια Ι. Λοϊζίδου και
συνεργάστηκαν η Κυριακή Καμένου και ο Κώστας Γεωργιάδης. Η σελίδα στηρίζεται
από το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ που υλοποιεί η ΑΚΤΗ.
www.akti.org.cy

