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Εικ.1 Το ελληνικό τοπίο
Φ. Καλαβεσίου

Στην εργασία που ακολουθεί, το κυρίαρχο θέμα θα
μπορούσαμε να το συνοψίσουμε στο ερώτημα : ποια η σημασία και
ποια η αντίληψη γύρω από τον όρο τοπίο σε θεσμικό επίπεδο, σε
κοινωνικό επίπεδο και σχετικά με την πρακτική των αρχιτεκτόνων;
Για να ερευνηθούν τα παραπάνω οδηγηθήκαμε στην άποψη
ότι χρειάζεται να μελετήσουμε μια μεγάλη θεματική ενότητα και ένα
ευρύ φάσμα παραδειγμάτων. Επιλέξαμε το Νομό Λασιθίου και τη
διαχείριση του πολιτισμικού τοπίου στην ανατολική Κρήτη ειδικότερα,
μέσω των πολιτιστικών συλλόγων και των περιβαλλοντικών ομάδων.
Με άλλα λόγια, πρόκειται να μας απασχολήσει το ζήτημα της
έννοιας του τοπίου και πως αυτή γίνεται αντιληπτή σε αυτά τα τρία
επίπεδα.
Πώς, γιατί σχετίζεται και ποια η αλληλεπίδραση της
ταυτότητας αυτής με την αντίληψη των περιβαλλοντικών ομάδων.
Ποιες οι τάσεις οικονομίας – κοινωνίας. Γιατί και με ποιο τρόπο οι
δράσεις της κοινωνίας «ενεργοποιούν» τις ομάδες αυτές να
κινηθούν, να συναινέσουν, να αντιδράσουν ή να διαμαρτυρηθούν.
Πώς δικαιολογείται η αντιμετώπισή τους αυτή, πώς το τοπίο και οι
ομάδες συνεργάζονται και γιατί, ποιος ο λόγος «προστασίας» του
τοπίου από αυτές τις ομάδες.
Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί μας απασχόλησε
αυτό το ζήτημα σήμερα, πως προέκυψε, που το εντοπίζουμε και
ποιες οι αποχρώσεις του.
Η έννοια του τοπίου έχει επανέλθει δυναμικά στη σύγχρονη
αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική κυρίως ως απάντηση σε
οικολογικά και αστικά προβλήματα. Επιπροσθέτως, παρατηρείται
μια στροφή σε μια κατεύθυνση περισσότερο ευαισθητοποιημένη
σχετικά με τη διαμόρφωση του τοπίου και την ένταξη της
αρχιτεκτονικής σε αυτό, φυσικό ή αστικό.
Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιλέγεται η σχέση
αρχιτεκτονικής και τοπίου να μελετηθεί υπό το πρίσμα της
αντανάκλασης
στην
εμπειρία
και
τις
προτάσεις
των
ευαισθητοποιημένων πολιτών, τις συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ
αυτών και του θεσμικού πλαισίου που υφίσταται.
Πώς
αντιλαμβάνονται τις έννοιες της ανάπτυξης, της διατήρησης και της
προστασίας του τοπίου και με ποιόν τρόπο αντιμετωπίζεται το τοπίο
εν τέλει.
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Μέσα από την έρευνα αυτή διαπιστώνεται αν η αρχιτεκτονική
υφίσταται ως τοπίο (είναι μέρος – συστατικό του τοπίου ή δομικό
στοιχείο
(πεζούλες
κ.α.)
δια
μέσου
των
ενεργειών
των
ευαισθητοποιημένων πολιτών στις σχετικές περιπτώσεις. Ανακαλύψαμε
επίσης πως οι σκοποί αυτοί, οι ιδεολογικές θέσεις, τα συμφέροντα κλπ.
τίθενται υπό το γενικό πλαίσιο της προστασίας – αντιμετώπισης του
τοπίου. Ένα ζήτημα που σίγουρα δεν είναι πρωτοφανές αλλά έχει
προκαλέσει πλήθος ιδεολογικών αναζητήσεων και στο παρελθόν.
Στην αρχιτεκτονική η διαπραγμάτευση του εδάφους ως βασικό
συνθετικό εργαλείο και κατ’ επέκταση ο διάλογος με το τοπίο, δεν
αποτελούν προβληματική του 21ου αιώνα. Ήδη, από τα τέλη της
δεκαετίας του 1960, το τοπίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
των αρχιτεκτόνων και κατ’ επέκταση των ευαισθητοποιημένων πολιτών,
που επιδιώκουν να ανακαλύψουν τη μέχρι τότε ανεξερεύνητη γη. Έκτοτε,
ξεκινά μια περίοδος διασύνδεσης της αρχιτεκτονικής με το τοπίο, που
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα, το τοπίο στην Ελλάδα έχει αναγνωρισθεί ως
αγαθό δημοσίου συμφέροντος, με σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον –
φυσικό και πολιτιστικό – στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Έννοια σύνθετη και πολυδιάστατη, στο βαθμό που δεν αφορά μόνο το
οικοσύστημα, το σκηνικό, τις ιστορικές ή συναισθηματικές μνήμες, αλλά
όλα αυτά μαζί. Για την Ελλάδα, το τοπίο συνιστά αξία διαχρονική,
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, με ευεργετικές επιρροές σε κρίσιμους τομείς
κοινωνικούς, οικονομικούς, αναπτυξιακούς. Ωστόσο, στο χώρο που
ζούμε, η όψη του τοπίου σηματοδοτεί το πλέον εμφανές χαρακτηριστικό
υποβάθμισης του περιβάλλοντος από αλόγιστες ανθρώπινες
επεμβάσεις, αντίθετες με όσα η νομοθεσία προβλέπει.
Μέσα από τις σύγχρονες θεωρήσεις, την αντίστοιχη βιβλιογραφία
αλλά και τα άμεσα παραδείγματα που προσφέρονται στο χώρο, γίνεται
ξεκάθαρο πως το τοπίο δεν είναι ένα βουκολικό σκηνικό, μια ρομαντική
εικόνα ή ένα αντικείμενο, αλλά ένα σύνολο διαδικασιών και
στρατηγικών, ένα ευρύ και αχανές πεδίο δυναμικών που βάλλεται και
επιδέχεται πολύπλευρες ερμηνείες και προσεγγίσεις.
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Η ‘στροφή’ για το ενδιαφέρον των πολιτών προς μια
κατεύθυνση περισσότερο ευαισθητοποιημένη με τη διαμόρφωση και
την ένταξη στο τοπίο, φανερώνει το αναδυόμενο ενδιαφέρον για τη
σχέση τοπίου και αρχιτεκτονικής.
Συνάμα, οι περιβαλλοντικές
ομάδες, σύλλογοι και οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί,
προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο αντίστοιχα, να κατανοήσουν
και να ερμηνεύσουν το τοπίο, όχι πάντα ορθά ή επιτυχημένα. Έτσι
διαμορφώνονται τα μέτωπα ανάλυσης της εργασίας και η σχέση
μεταξύ τους που μπορεί να δεχτεί πολλαπλές ερμηνείες.
Η επιλογή της περιοχής στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη
ερευνητική που είναι η Νοτιοανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα οι
ευρύτερες περιοχές της Ιεράπετρας μέχρι και της Σητείας, έγινε μέσω
των κριτηρίων της γεωγραφικής θέσης, του πολυποίκιλου
ανάγλυφου
της
περιοχής,
τις
παραδοσιακές
γεωργικές
δραστηριότητες και την πλούσια σε όλα τα συστατικά που
συνθέτουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής αυτής.
Ταυτόχρονα, η μεγάλη έκταση θερμοκηπιακών μονάδων στα
δυτικά της Ιεράπετρας που υφίσταται τα τελευταία πενήντα χρόνια, η
αντιμετώπιση των επισκεπτών στη νήσο «Χρυσή» τα τελευταία
χρόνια, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού στην περιοχή του
Αθερινόλακκου, δεκαπέντε περίπου χρόνια και η πολυσυζητημένη
τουριστική επένδυση που μελετάται να γίνει στην περιοχή της Μονής
Τοπλού στη Σητεία, είναι κάποια από τα προβλήματα που υφίστανται
ή πρόκειται να δημιουργηθούν σε περιβαλλοντικό επίπεδο και όχι
μόνο.
Πιέσεις στη διατήρηση της βιοποικιλότητας ασκούν
δραστηριότητες ή καταστάσεις, όπως η κατασκευή έργων
υποδομής, η αστικοποίηση, η βιομηχανική δραστηριότητα, η
ερημοποίηση, οι πυρκαγιές των δασών, ο ευτροφισμός, η
εντατικοποίηση της γεωργίας – κτηνοτροφίας, η υπερβόσκηση, η
εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, οι κλιματικές μεταβολές
και η εγκατάσταση γεννητριών σε ημιορεινές περιοχές. Βεβαίως οι
πιέσεις αυτές περιορίζονται όταν γίνονται με κατάλληλο σχεδιασμό
και λήψη μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων. Σε γενικές γραμμές,
μέχρι σήμερα τα ενδιαιτήματα δέχονται πιέσεις από την
εντατικοποίηση της παραγωγής και ορισμένες φορές από την εγκα -
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τάλειψη στα ορεινά. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης οι πιέσεις για την
αλλαγή χρήσεων γης σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως εξαιτίας της
επέκτασης των οικιστικών και τουριστικών χρήσεων.
Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθεί η ανάγνωση
του όρου «τοπίο» από ευρύτερες ομάδες, από την επεξεργασία των
θέσεων –δράσεων – απόψεων αυτών των ευαισθητοποιημένων
πολιτών. Στη συνέχεια επιχειρείται η παρουσίαση αυτής της σχέσης
μέσα από τα συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά παραδείγματα που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στο πρώτο κεφάλαιο διατυπώνεται η διαπίστωση σχετικά με την
πληθωρική φύση του τοπίου και της αρχιτεκτονικής, καθώς και τα
πολλαπλά πεδία στα οποία οι έννοιες απαντώνται. Ορίζονται και
αποσαφηνίζονται οι έννοιες μέσα από γλωσσολογικές και θεωρητικές
προσεγγίσεις.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη θέση των πολιτιστικών
συλλόγων και των περιβαλλοντικών ομάδων σχετικά με το ζήτημα του
τοπίου προβάλλοντας τη σχέση ανθρώπου – αρχιτεκτονικής και
φυσικού τοπίου, με σκοπό οι δυσδιάκριτες σκέψεις για το πώς η
αρχιτεκτονική λειτουργεί ως τοπίο και πώς αντιλαμβάνονται το τοπίο οι
ευαισθητοποιημένοι πολίτες, να αρχίσουν να διαφαίνονται.
Μέσα από αυτό, αναλύεται η θέση της κοινωνίας των πολιτών στο
συγκεκριμένο
ζήτημα
του
τοπίου,
μέσω
των
υπαρχόντων
περιβαλλοντικών ομάδων, οργανώσεων και συλλόγων για τη
συνδιαμόρφωσή του.
Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται τέσσερα παραδείγματα επένδυσης
για την ‘ανάπτυξη’ περιοχών της Ανατολικής Κρήτης, όπου το κύριο και
κοινό τους γνώρισμα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο,
αλλά και η βιωσιμότητα – αειφορία που υπόσχονται για τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής.
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας επιχειρείται μια ανασκόπηση του
στόχου και της μεθοδολογίας της εργασίας, η παρουσίαση των
συμπερασμάτων που εξήχθησαν και κατά πόσο είναι παρεξηγημένες οι
δράσεις αυτές των πολιτιστικών συλλόγων και των περιβαλλοντικών
ομάδων.

17

πολλαπλές ερμηνείες

James Corner, αρχιτέκτονας τοπίου και θεωρητικός που διερευνά τη
σύγχρονη έννοια της αρχιτεκτονικής τοπίου, με επίκεντρο «την ανάπτυξη
καινοτόμων προσεγγίσεων περί του τοπίου, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
και την πολεοδομία»
2 σύγχρονος δημοσιογράφος και συγγραφέας, έγραψε το «Αδιανόητο
τοπίο» 1991
3 Luca Galofaro, Artscapes/ El arte como aproximacion al paisaje
contemporaneo/ Art as an approach to contemporary Landscape,
Gustavo Gili, 2003, Βαρκελώνη, σελ.28-32
1
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Ο 21ος αιώνας επανέφερε στο προσκήνιο την έννοια του
τοπίου με ένα ευρύτερο νόημα, ως απάντηση στις οικολογικές
ανησυχίες, την ανάγκη για ταυτότητα και αντίσταση των αγροτικών
περιοχών απέναντι στην επεκτατική τάση των πόλεων.
H έννοια του τοπίου δεν έχει την ίδια ερμηνεία παγκοσμίως, ούτε
γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο στους διάφορους πολιτισμούς
ανά τα χρόνια. Η σημασία και η αξία του, μαζί με τα φυσικά και
μορφολογικά χαρακτηριστικά, δεν είναι στοιχεία καθορισμένα με
απόλυτο τρόπο. Το τοπίο δεν είναι ισοδύναμο με τις έννοιες ‘γη’ και
‘περιβάλλον’, είναι μια λιγότερο μετρήσιμη κατάσταση, μια ιδέα, ένας
τρόπος αντίληψης.1 Αυτή ακριβώς η αντίληψη για το τοπίο όχι ως
αντικείμενο, αλλά ως μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι που δυσκολεύει
τη μελέτη του, καθώς οι προσεγγίσεις και οι ερμηνείες του είναι
πολλαπλές και δυσδιάκριτες. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, το τοπίο
εμφανίζεται, προς έκπληξη του αναγνώστη, με ποικίλους τρόπους,
ανοίγοντας ένα ευρύτερο φάσμα μελέτης και γνώσης που εκτείνεται
από την αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική τοπίου, τον αστικό
σχεδιασμό, την πολεοδομία, μέχρι την land art και τη γλυπτική. Το
«αδιανόητο» τοπίο, όπως αναφέρεται από τον Τ. Θεωδωρόπουλο,2
δηλώνει το «εύρος των πολλαπλών του εκφάνσεων, ασύμβατων
προς μια και μόνη, στατική καταγραφή» και υπογραμμίζει την
αδύνατη μελέτη ολόκληρου του τοπιακού φάσματος.
«Σήμερα
η
αρχιτεκτονική
βρίσκεται
σε
μια
φάση
μετασχηματισμού […] χρησιμοποιεί ένα υβριδικό λεξιλόγιο τοπίου,
όπου τα φυσικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τα χαρακτηριστικά του
δομημένου χώρου».3 Αυτό συμβαίνει γιατί πιθανόν συγχέεται το
νόημα του όρου «τοπίο» και του όρου «περιβάλλον». Οι ενεργοί πο -
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λίτες που συμμετέχουν στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
διαμορφώνουν και αναπτύσσουν μια κριτική αντίληψη για το
περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από τα γύρω ερεθίσματα και ο
κατακλυσμός πληροφοριών πολλές φορές συγχέει και αλλοιώνει τις
αντιλήψεις τους.
Η εντονότατη εμπλοκή της αρχιτεκτονικής με τις διαμορφώσεις του
τοπίου, όπως παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας μιας
αυξανόμενης ευαισθησίας για το περιβάλλον, μιας διάθεσης για
πολιτιστική προβολή και μεταβολής των μέσων παράστασης και
επεξεργασίας, έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι
αρχιτέκτονες να επιμένουν στην τοπιακή ποιότητα των προτάσεών τους.
Αυτή η εμμονή […] οδηγεί στην οριακή περιγραφή κτηριακών δομών με
τον χαρακτηρισμό ‘τοπιακή διαμόρφωση’ και στην ανάγνωση της
αρχιτεκτονικής ως τοπίο. Κοινή συνιστώσα όλων των πεδίων σχετικά με
το τοπίο, αποτελεί η προσέγγισή τους ως επιφάνεια, η οποία ανάλογα
με την επιστήμη, απαντά σε διαφορετικά ερωτήματα.
Προσπάθειες συναντώνται και από την ελληνική κοινωνία που
επιχειρεί να προσεγγίσει το περιβάλλον και να το εντάξει στην ελληνική
πραγματικότητα μέσω μελετών και προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, έχει
εγκριθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης από το υπουργείο περιβάλλοντος,
χωροταξίας και δημοσίων έργων. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η
καταγραφή και η αξιολόγηση της θέσης της Περιφέρειας στο διεθνή και
ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και η σύγκριση με
άλλες περιφέρειες καθώς επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού
χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει. Καταγράφονται και
αξιολογούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου, αποτιμώνται οι χωρικές
επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών
προγραμμάτων, καθώς προσδιορίζονται βασικές προτεραιότητες και
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του
χώρου οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξή της στον ευρύτερο
διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. (χάρτης Α1 & χάρτης Α2)
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Χάρτης Α1
Διαγραμματική Απεικόνιση της θέσης της Περιφέρειας στον
ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο
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Χάρτης Α2
Διαγραμματική απεικόνιση της θέσης της Περιφέρειας
στον ελλαδικό χώρο

•
•

•

•

•

Στην εναρμόνιση με τα εγκεκριμένα ή υπό διαμόρφωση
κείμενα του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την εξειδίκευση και
συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών
τους στο επίπεδο της Περιφέρειας
Στην προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς
ανάπτυξης της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις φυσικές,
οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της.
Στην ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, των προγραμμάτων
περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων αναπτυξιακών
προγραμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας.
Στην εξασφάλιση της ικανότητας τους να αποτελέσουν τη
βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των
επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών
σχεδίων του Κράτους, των δημόσιων οργανισμών και
επιχειρήσεων
αλλά
και
των
οργανισμών
τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας που έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του
περιφερειακού χώρου.
Στην εξασφάλιση κατευθύνσεων για τα μεγάλα αστικά
συγκροτήματα για τα οποία απαιτούνται Ρυθμιστικά Σχέδια για
την οικιστική τους οργάνωση και για την προστασία του
περιβάλλοντος. Στην εξασφάλιση της ικανότητάς τους να
λειτουργήσουν ως κατευθυντήρια πλαίσια στα κατώτερα
επίπεδα χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, ΖΟΕ)
εξασφαλίζοντας τη συνεκτική διαχείριση του χώρου.
Στην
εξειδίκευση
και
συμπλήρωση
των
βασικών
προτεραιοτήτων ως επιλογών των χωρικών κατευθύνσεων
αναφορικά με Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, τα
Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων και Περιοχές
Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων.
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Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης στοχεύει :
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•

Στον
καθορισμό
προγράμματος
δράσης
στο
οποίο
εξειδικεύονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των
προτάσεων των ΠΠΧΣΑΑ, ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, το
κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων
παρεμβάσεων, καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων.

Οι στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες διατυπώνονται σε
αντιστοιχία με την παραπάνω ανάλυση και με τις κατευθύνσεις του
Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως
προς (α) τη χωρική οργάνωση των πόλεων και αξόνων ανάπτυξης, (β)
τη χωρική διάρθρωση των δικτύων υποδομών και μεταφορών, (γ) τη
χωρική διάρθρωση, την εξειδίκευση και τη συμπληρωματικότητα των
παραγωγικών τομέων, (δ) το ρόλο των μεγαλύτερων και μικρότερων
αστικών κέντρων και τη σχέση με την ενδοχώρα τους, καθώς και τη
χωρική οργάνωση του αγροτικού, παράκτιου και ορεινού χώρου, (ε) τη
διατήρηση και την ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, τη
συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάδειξη και προστασία
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και (στ) τη γεωγραφική
ανασυγκρότηση της Κρήτης, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων
αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδο -περιφερειακό επίπεδο.
Συνεπώς το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας θα
πρέπει να υποστηρίζει και να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της
και τις ευκαιρίες αντίστοιχα, ώστε να αναδεικνύονται νέες μορφές
ανάπτυξης, με δράσεις και πρωτοβουλίες που κατευθύνονται προς :
1.
την ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Κρήτης στους τομείς
της οικονομίας, του πολιτισμού και των επικοινωνιών
2.
την ανάπτυξη των συνεργασιών με χώρες της ευρύτερης περιοχής
3.
τη συνδυασμένη ανάδειξη των τομέων του Πολιτισμού και της
προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος
4.
την αναβάθμιση του ρόλου των πόλεων της Κρήτης και την
εξειδίκευση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού ρόλου τους
5. την ενίσχυση των μικρότερων αστικών κέντρων με αναβάθμιση του
ρόλου τους και βελτίωση των υποδομών τους
6. την τόνωση της λειτουργίας των ορεινών και ημιορεινών χώρων

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
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8.

τη διατύπωση της συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη,
με
έμφαση
στην
ανάπτυξη
των
δυο
συνεργαζόμενων τομέων του Τουρισμού και της Γεωργίας
την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών
προϊόντων και ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε
προϊόντα του πρωτογενή τομέα
τη στήριξη της παραγωγής «μεταποιητικών» προϊόντων
(βιοτεχνολογία, πληροφορική) με στόχο της προσέλκυση
νέων επενδύσεων και τη στήριξη και ενδυνάμωση των
υφιστάμενων
την προώθηση επιχειρήσεων που στηρίζονται στους
ενδογενείς πόρους, με στόχο να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας
την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στους
κρίσιμους τομείς της αξιόπιστης κάλυψης της ηλεκτρικής
ισχύος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις χωροταξικές και
περιβαλλοντικές παραμέτρους. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα
στις ΑΠΕ και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται γύρω από
αυτές η Κρήτη θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης
επιδεικτικών πιλοτικών και παραγωγικών εφαρμογών και
μεταφοράς τεχνολογίας στις γύρω περιοχές
Την οργάνωση των αστικών κέντρων και γενικά του οικιστικού
δικτύου να υποδεχθούν πληθυσμό – στόχο 700.000 περίπου
κατοίκων για το έτος 2015
να δημιουργούνται σταδιακά προϋποθέσεις για βιώσιμη
ανάπτυξη των σημερινών πόλων ανάπτυξης
να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται τα κατάλληλα θεσμικά
μέτρα κατά μήκος όλων των προβληματικών παράκτιων
ζωνών με σύγκρουση χρήσεων γης και πίεση αστικοποίησης,
με θεσμοθέτηση ορισμένων από τις προωθημένες ΖΟΕ ή ΕΧΜ,
με τις οποίες αντιμετωπίζεται μερικώς η νόμιμη «εκτός σχεδίου»
δόμηση, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των
ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων
να οριοθετηθούν οριστικά με την ισχύουσα νομοθεσία και να
αναγνωρισθούν ως σημαντικής προτεραιότητας οι «ζώνες
υψηλής προστασίας» (αρχαιολογικοί χώροι, τοπία ιδιαίτερου
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7.

Αντίστοιχα έντονη παρουσιάζεται και η εμπλοκή των περιβαλλοντικών
ομάδων και πολιτιστικών συλλόγων στη διαμόρφωση του τοπίου
η οποία πρόκειται να αναλυθεί παρακάτω.
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φυσικού κάλλους και δίκτυο (NATURA 2000)
16.
να οργανωθούν υποδοχείς «οργανωμένης μεταποιητικής
δραστηριότητας»
17.
να αναλαμβάνονται ποιοτικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση
του αστικού, του περιαστικού χώρου και του χώρου της
υπαίθρου
18.
να θεσπισθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης
δόμησης.4 (χάρτης Δ.1.1)

Περιφερειακό Πλαίσιο
Ανάπτυξης Περιφέρειας
Παπανδρέου
4

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Κρήτης, ΦΕΚ 1486/10-10-2003, Βάσω

Χάρτης Δ.1.1
Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης
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Εννοιολογικά η προσέγγιση του τοπίου είναι ιδιαίτερα
σύνθετη, πολυδιάστατη και ως εκ τούτου ασαφής. Δεν αφορά
μόνο το οικοσύστημα, το σκηνικό ή τις μνήμες και
συναισθηματικές επιρροές στον άνθρωπο. Αλλά συγχρόνως
όλα αυτά μαζί. Το ότι αποκαλούμε «φύση» όσα είναι ορατά σε
ένα κομμάτι γης δεν αρκεί για να καταστήσει τοπίο την τοποθεσία
αυτή.
Με τον όρο φύση, σύμφωνα με τον G. Simmel, J. Ritter – E.
Gombrick, εννοούμε την ατέρμονη συνάφεια των πραγμάτων,
την αδιάκοπη γένεση και καταστροφή των μορφών, την
κυμαινόμενη ενότητα του γίγνεσθαι που εκφράζεται με τη
συνέχεια της ύπαρξης μέσα στο χρόνο και το χώρο. «Ένα
κομμάτι φύσης» αποτελεί στην πραγματικότητα εσωτερική
αντίφαση. Η φύση δεν τεμαχίζεται, είναι η ενότητα ενός όλου και
τη στιγμή που κάτι θα αποσπαστεί από αυτήν, παύει πλέον να
αποτελεί κάτι το ολοένα φυσικό. Η φύση κατά βάθος στο Είναι
και στο νόημά της, δε γνωρίζει τίποτα από ατομικότητα,
αναδομείται ως εκάστοτε ατομικότητα του «τοπίου» μέσω του
ανθρώπινου βλέμματος, το οποίο την κατατέμνει και
διαμορφώνει από τα τμήματα ξεχωριστές ενότητες.
Στην
Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα δεν είχαν καμία αίσθηση του
τοπίου, αφού το ίδιο το αντικείμενο δεν υπήρχε ακόμη με την
ψυχική
αποφασιστικότητα
κι
εκείνη
την
αυτόνομη
αναδιαμόρφωση, την οριστική επίτευξη της οποίας επιβεβαίωσε
αργότερα με τη θεματοποίησή της η γένεση της ζωγραφικής
τοπίου.
Μεμονωμένα φυσικά πράγματα μας δίνουν την εντύπωση
ενός συνόλου για το τοπίο. Οι πρώτοι φιλόσοφοι, ο Αριστοτέλης
και οι διάδοχοί του με τη λέξη «κόσμος» εννοούν την πρωτογενή
έννοια «φύσις», «φύση», που ως αντικείμενο της θεωρίας νοείται
πάντοτε «ολόκληρη η φύση», που αποτελεί τη βάση όλων των
φύσει όντων και είναι παρούσα σε αυτά. Έτσι και η θεώρηση
(θεωρία) της φύσης από φιλοσοφική άποψη έχει τη σημασία ότι
σε αυτή το πνεύμα στρέφεται προς το «όλον», που περιλαμβάνει
τα πάντα και προς το «θείο».
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Φύση για τον άνθρωπο της υπαίθρου είναι πάντοτε η φύση
της ιδιαίτερης πατρίδας του που εντάσσεται στις εργασίες της δικής
του ύπαρξης. (δάσος = ξύλα, γη = χωράφι, ύδατα = ψαρότοποι).5
Κατά τον Raoul Bunschoten6, το έδαφος, η ‘επιδερμίδα της γης’ και
κατ’ επέκταση το τοπίο, «είναι η επιφάνεια στην οποία ζούμε […].
Ζούμε μέσα σε αυτό, πάνω σε αυτό και σπανίως μακριά από αυτό.
Η αρχιτεκτονική είναι η μερικώς ενδεικτική, η μερικώς μιμητική
έκφραση της σχέσης μας με αυτή την επιδερμίδα και η νοητική
αντίληψη, που αναπτύσσουμε μέσα από αυτή τη σχέση. Ο τρόπος
με τον οποίο αυτή η σχέση μορφώνεται ποικίλει από τις σχεδόν
χειρουργικές χειρονομίες, μέχρι την πλήρη αντικατάσταση αυτής της
επιδερμίδας […]. Το έδαφος δέχεται άπειρες ερμηνείες, τόσες όσες
επιτρέπει η φαντασία. Έδαφος στο οποίο χτίζουμε. Έδαφος στο
οποίο
εναποθέτουμε
αντικείμενα.
Αντικείμενα
πλήρως
διαμορφωμένα και τα οποία σπανίως θα φανταζόμασταν ως
έδαφος.»7
Για τα ελληνικά δεδομένα, το δίκαιο μερίμνησε για την
προστασία και αειφορική διαχείριση του τοπίου, όχι μόνο υπό την
έννοια του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και για λόγους
πολιτιστικούς, αισθητικής, εθνικής οικονομίας και ποιότητας της
κοινωνικής ζωής. Τα θεσμικά μέτρα συμπληρώθηκαν σταδιακά, από
το 1938 έως σήμερα, με την κύρωση, το 2010, της «Ευρωπαϊκής
Σύμβασης του Τοπίου» ή «Σύμβασης της Φλωρεντίας», όπου είναι
χαρακτηριστικός ο καινοτόμος, συνοπτικός και περιεκτικός ορισμός
της : Τοπίο είναι η περιοχή που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως
«αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης φυσικών και/ ή
ανθρωπογενών παραγόντων». Συντίθεται συνεπώς από το φυσικό
περιβάλλον και από την επέμβαση του ανθρώπου σε αυτό, με έντονο
το στοιχείο της ιστορικής εξέλιξης και υπερκεράζει τις τομεακές περι Georg Simmel – Joachim Ritter – Ernst H. Gombrich, Το τοπίο, Εκδόσεις
ποταμός, Αθήνα 2004
6 Raoul Bunschoten, αρχιτέκτονας και καθηγητής στο Berlage Institute και
Architectural Association, ιδρυτής του εργαστηρίου Chora
(http://chora.org/)
7 Raoul Bunschoten, Chora (επιμ.), Urban Flotsam, 010 Publishers, 2001,
Ρόττερνταμ, σελ.17-19
5

Α. Βλαντού, Το τοπίο ως περιβαλλοντικό αγαθό : Ασυμβατότητα
μεταξύ
δικαίου
προστασίας
και
πραγματικότητας,
http://www.citybranding.gr/2013/05/blog-post_17.html
9 Ευπραξία – Αίθρα Μαριά, «Η Νομική προστασία του τοπίου στο
Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκουλα, Αθήνα
– Κομοτηνή 2009, σελ. 32
8
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βαλλοντικές προσεγγίσεις, αποτελώντας ενοποιητικό κρίκο
περιβαλλοντικών και χωρικών συνιστωσών (Ηλ. Μπεριάτος
2007).8
Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του τοπίου
συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πορεία αυτή είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τις μεταβολές των κοινωνικών και πολιτισμικών
χαρακτηριστικών του ανθρώπου, των συνθηκών ζωής, της
συμπεριφοράς και νοοτροπίας και γενικότερα των κοινωνιών και
της ιστορίας. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη
φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του τοπίου, αλλά επεκτείνεται
τόσο στην ετυμολογία του, όπως προαναφέρθηκε, όσο και στην
επιστημονική του θεώρηση. Μάλιστα, αν ανακληθούν ενδεικτικοί
επιστημονικοί ορισμοί που έχουν αποδοθεί στην έννοια του
τοπίου διαχρονικά, παρατηρείται μια τάση απομάκρυνσης από
τη «φυσική» θεώρηση προς μια περισσότερο ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση. Έτσι, ενώ τον 18ο αιώνα το τοπίο ορίζεται ως μια
περιοχή, η προοπτική μιας χώρας αλλά και μια εικόνα, που
αναπαριστά την έκταση του χώρου με τα διάφορα αντικείμενα
που υπάρχουν μέσα σε αυτόν, στις αρχές του 19ου αιώνα η
σχετική προσέγγιση διαφοροποιείται καθοριστικά. Είναι τότε που
ο Alexander Von Humboldt όρισε περιληπτικά το τοπίο ως το
συνολικό χαρακτήρα μιας περιοχής της Γης (1814). Ο ορισμός
αυτός θεωρείται ως ορισμός σταθμός, που επηρέασε τη
σύγχρονη έννοια του τοπίου.9
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Fr. Luckmann, τοπίο είναι η
έννοια του περιβάλλοντος, όπως τροποποιείται από τον
άνθρωπο (1964). Αυτός είναι και ο πρώτος βασικός κανόνας
προσέγγισής του, ανθρωποκεντρικά. Έτσι διαφοροποιείται και
από τις άλλες έννοιες που αναφέρονται στις χωρικές οντότητες :
περιβάλλον, χώρος, οικοσύστημα, κλπ.
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Συγχρόνως, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου
(ELC, Florence 2000), το τοπίο (παντός τύπου) αφορά και ανήκει σε
όλους τους ανθρώπους.
Αποτελεί δηλαδή, δημόσιο αγαθό.
Ανάλογη πρέπει να είναι και η προσέγγισή του. Η αντιμετώπισή του
λοιπόν, χρήζει μέριμνας. Ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης και
σχεδιασμένης παρέμβασης, ως κοινού πόρου, ως κοινού αγαθού.10
Όσον αφορά στο «περιβάλλον», ο όρος χρησιμοποιείται για να
υποδηλώσει τον υπό ευρεία έννοια ζωτικό χώρο του ανθρώπου, το
σύνολο των απειράριθμων αγαθών και στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την επιβίωση, τη διατήρηση της υγείας του, την
ποιότητα της ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η
νομική έννοια του περιβάλλοντος νοείται σε σχέση με τον άνθρωπο
ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης των κανόνων δικαίου. Υπάρχουν
διάφοροι ορισμοί της έννοιας του περιβάλλοντος όπως αυτοί που
προκύπτουν από τη νομολογία του ΣτΕ 3146/1986 και από τη
νομοθεσία, Ν.1126/1981, Ν. 360/1976.11
Η περίπτωση του Ελληνικού Συντάγματος το 1975 υπήρξε
εξαρχής εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Στο συνταγματικό κείμενο του
1975 δεν περιελήφθη τελικώς η ρητή διατύπωση ενός δικαιώματος
στο περιβάλλον, διατυπώθηκε όμως μια σαφής υποχρέωση για το
Κράτος, στην οποία θεωρία και νομολογία αναγνώρισαν άμεση και
επιτακτική ισχύ, με αποτέλεσμα την παραγωγή εννόμων συνεπειών
αντιστοίχων ενός συνταγματικού δικαιώματος. Με την αναθεώρηση
του 2001 η προστασία του περιβάλλοντος ορίζεται πλέον όχι μόνο
ως κρατική υποχρέωση αλλά και ως δικαίωμα του καθενός και
αποκτά κατ’ αυτό τον τρόπο και πανηγυρικά την υπόσταση ενός
συνταγματικού δικαιώματος.12

Θ. Σ. Τερκενλή, Τοπίο : Μια ανεκπλήρωτη σχέση/ http://www.ecogreensgr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/TH_Terkenli.pdf
11 Βασικές Έννοιες – Δίκαιο του περιβάλλοντος, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης, Χρ. Ακριβοπούλου, δικηγόρος, 2009 /
http://akrivopoulouchristina.wordpress.com
12 Γλυκερία Π. Σιούτη, «Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος», Β’ έκδοση 2011,
εκδόσεις Σακκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 16
10

Βασικές Έννοιες – Δίκαιο του περιβάλλοντος, Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης,
Χρ.
Ακριβοπούλου,
δικηγόρος,
2009/
http://akrivopoulouchristina.wordpress.com
14 Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, Σύνθεση Δημοσίου,
εργασία Μαρίας Εργολάβου, καθηγητής Ανδρ. Δ. Δημητρόπουλος,
Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών, Σχολή Νομικών Οικονομικών &
Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικό, 2007
13
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Ο ορισμός που δίνει το πρώτο κοινοτικό πρόγραμμα
δράσης για το περιβάλλον είναι ο εξής : «Περιβάλλον είναι το
σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν με τη διαπλοκή των
σχέσεών τους, το πλαίσιο, τα μέσα και τις συνθήκες ζωής του
ανθρώπου και της κοινωνίας». Συγγενείς προς την έννοια του
περιβάλλοντος είναι και οι έννοιες του βιοτικού πλαισίου, των
βιοτικών βάσεων του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής.13 Το
περιβάλλον διακρίνεται σε φυσικό ή πρωτογενές, που
σχηματίζεται από τα φυσικά αγαθά, το νερό, τη θάλασσα, τον
αέρα, τη χλωρίδα, την πανίδα και γενικά ότι έχει δημιουργηθεί
χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου και σε τεχνητό ή
δευτερογενές που σχηματίζεται από ανθρώπινα δημιουργήματα.
Το δευτερογενές διακρίνεται σε οικιστικό και πολιτιστικό.14
Οι παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος μεθοδολογικά
διακρίνονται σε μη βιοτικούς (άβια ύλη) και βιοτικούς (έμβια
όντα). Η παρουσία ρύπων στο περιβάλλον, δηλαδή κάθε είδους
ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε
ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους
ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές
και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις
επιθυμητές χρήσεις του, χαρακτηρίζουν τον όρο της «ρύπανσης»
του περιβάλλοντος. Παράλληλα, «μόλυνση» είναι η μορφή
ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων
μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν
την
πιθανότητα
παρουσίας
τέτοιων
μικροοργανισμών.
«Προστασία του περιβάλλοντος» δε, είναι το σύνολο των
ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της
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υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή
βελτίωσή του.15
Παρ’ ‘όλα αυτά, περιβάλλον και φύση δεν είναι έννοιες
συνώνυμες. Αν και μοιράζονται την ίδια σημαντική, το περιβάλλον
ως έννοια προσθέτει και επαναπροσδιορίζει αυτήν της φύσης. Το
περιβάλλον προσδιορίζεται σε σχέση με τον άνθρωπο, ως αυτό το
οποίο περιβάλλει τα ανθρώπινα όντα και περιλαμβάνει στοιχεία, τα
οποία δεν αφορούν μόνο τη φύση αλλά και τον αστικό χώρο.
Αντιστρόφως, η φύση προσδιορίζεται ως το σύνολο εκείνο, το οποίο
αποτελείται από όλα όσα βρίσκονται έξω από την ορθολογική και
τεχνική δραστηριότητα του ανθρώπου. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ
περιβάλλοντος και φύσης εστιάζεται στις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν τις φυσικές ισορροπίες και
οδηγούν επομένως στην ανάγκη ρύθμισης των συνεπειών τους.16
Επίσης, σύμφωνα με τον John Jopkins, ο μη κερδοσκοπικός
τομέας ή αλλιώς τομέας της κοινωνικής οικονομίας, περιλαμβάνει
εθελοντικές, ιδιωτικές, αυτοδιοικούμενες οργανώσεις οι οποίες
διαθέτουν τα κέρδη για τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση
κοινωνικών δράσεων, που στηρίζονται από τα μέλη τους. Ο
ορισμός που έχει επικρατήσει για την κοινωνική οικονομία (Economie
sociale)17, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει
φορείς που αναπτύσσουν
ποικίλες οικονομικές και μη
δραστηριότητες, οι οποίες δεν ανήκουν στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
κερδοσκοπικό τομέα και οι οποίες έχουν ως κίνητρο την κοινωνική
αλληλεγγύη και επιδιώκουν κοινωνικούς στόχους.
Εξίσου
επιτυχημένοι και σύντομοι ορισμοί του όρου «Κοινωνική Οικονομία»
είναι ο γερμανικός όρος «Οικονομία της Κοινωνικής Ωφέλειας»
(Gemeinewirstschaft) και ο βρετανικός όρος «Εθελοντικός τομέας».
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Νικ. Δεπούντης, παν/μιο Πατρών,
Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής, 2013
16 Γλ. Π. Σιούπη, «Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος», Β’ Έκδοση 2011,
εκδόσεις Σακκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ.9
17 Ο όρος «Κοινωνική Οικονομία» προέρχεται από τη Γαλλία και
χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 19ο αιώνα. Περιελάμβανε φορείς που
επεδίωκαν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ποιότητα της ζωής.
15

Παπαγεωργίου Κ., ¨Μαθήματα Κοινωνικής Οικονομίας», 2005
Μπίμπα Κωνσταντίνα, «Δράσεις των Περιβαλλοντικών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Η περίπτωση της WWF Hellas και
Greenpeace. Θετικές επεμβάσεις και διαφοροποιήσεις», 2009
18
19
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Από τους παραπάνω ορισμούς μπορούν να συνταχθούν τα
χαρακτηριστικά των φορέων αυτών18 που είναι : η ανεξαρτησία
της δράσης από τον κρατικό τομέα, η απουσία κερδοσκοπικού
κινήτρου, η ανεξάρτητη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, η
εξύψωση ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αρχών, η
εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών ανεξαρτήτως οικονομικών
κινήτρων. Το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών εξηγεί
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.
Ωστόσο, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σκιαγραφούν τον ιδιαίτερο
ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς αυτοί στη σύγχρονη
κοινωνικο – οικονομικο – πολιτική πραγματικότητα.19
Τέλος, παρατίθεται και ο ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η προβληματική της εστιάζεται στη διαφύλαξη των φυσικών
πόρων στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η βιοποικιλότητα. Το
φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη δεν πρέπει να αναλώνεται σε
βαθμό που δεν επιτρέπει την μεσο-μακροπρόθεσμη φυσική
ανανέωση ή αναπαραγωγή του. Οι φυσικοί πόροι πρέπει να
διαφυλάσσονται στο διηνεκές διότι δεν είναι ανεξάντλητοι.
Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να ορισθεί ως η συμβατή,
η φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, αυτή που δεν εξαντλεί
τους φυσικούς πόρους αλλά τους διαφυλάσσει όχι μόνο για τις
παρούσες αλλά και για τις μέλλουσες γενιές. Η αειφορική
διαχείριση των φυσικών πόρων βρίσκεται σε αρμονία με την
περιβαλλοντική προστασία, τόσο από ποσοτική όσο και από
ποιοτική άποψη, αφού στόχος της είναι η χρήση των φυσικών
πόρων μέχρι το σημείο αντοχής τους.

35

Το τοπίο στις περιβαλλοντικές ομάδες –
πολιτιστικούς συλλόγους

Μπίμπα Κωνσταντίνα, 2009, Δράσεις των Περιβαλλοντικών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η περίπτωση της WWF Ελλάς και
Greenpeace. Θετικές επεμβάσεις και διαφοροποιήσεις.
20

36
στην Ανατολική Κρήτη

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

26

Στην Ελλάδα, οι πρώτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
οργανώσεις, ξεκίνησαν να αναπτύσσουν τη δράση τους τη δεκαετία
του ’60 και του ’70 ως σωματεία και σύλλογοι για τη διατήρηση της
φύσης. Τα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας τους πηγάζουν
από τη μορφή των οργανώσεων με σημαντικότερη ίσως της
ελεύθερης συμμετοχής των πολιτών. Οι περιβαλλοντικές ομάδες
προωθούν επίσης την ανάπτυξη νέων φιλοπεριβαλλοντικών
πρακτικών στους πολίτες. Για να το επιτύχουν αυτό διαχέουν την
περιβαλλοντική πληροφορία προς το ευρύ κοινό. Στόχος τους είναι
με την κατάλληλη ενημέρωση, να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση και η
κινητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η θέση
της κοινωνίας σε όλο αυτό είναι ελλιπής λόγω της μειωμένης
φιλοπεριβαλλοντικής νοοτροπίας, πρακτικής και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.20 Με μια κοινή πορεία, θα μπορούσε η περιβαλλοντική
προστασία να είναι εμφανής και ωφέλιμη για όλους, σε αρκετούς
τομείς.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές ομάδες και
ευαισθητοποιημένοι πολίτες που ερωτήθηκαν για να εκφράσουν την
άποψή τους σχετικά με την ερευνητική εργασία αυτή, είναι άνθρωποι
που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λασιθίου. Η θέση τους
σχετικά με το τοπίο είναι σε μεγάλο ποσοστό συγκλίνουσα με αυτήν
της ευρωπαϊκής σύμβασης του τοπίου, πως, είναι μια περιοχή όπως
γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, της οποίας ο χαρακτήρας είναι
αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και
ανθρώπινων παραγόντων.
Η γεωγραφική εμβέλεια του κάθε
συλλόγου περιλαμβάνει την εκάστοτε περιοχή δημιουργίας του και
την ευρύτερη περιοχή αυτής, με ενδιαφέρον για την Κρήτη στο
σύνολό της και την Ελλάδα γενικότερα.
Οι κυριότεροι σκοποί των συλλόγων και των περιβαλλοντικών
ομάδων είναι να συμβάλλουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση,
εκπαίδευση και ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να αναπτύσσουν
υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές μέσα από τη γνώση και τη
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γνωριμία με το περιβάλλον, να συμβάλλουν στη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας, να συμμετέχουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, να ενεργούν και να δρούν με γνώμονα τη
βιώσιμη ανάπτυξη, να συμβάλλουν στην προστασία και
διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η περιοχή μελέτης της Νοτιοανατολικής Κρήτης, διαθέτει
αρκετά σημαντικά και αξιόλογα μνημεία, φυσικά και πολιτιστικά,
όπως και αρχαιολογικούς χώρους που ενδιαφέρουν και
‘προστατεύονται’ από τους πολιτιστικούς συλλόγους και όχι
μόνο. Από τους σημαντικότερους τόπους είναι το Φοινικόδασος
Βάι21, περιοχή ασύλληπτου φυσικού κάλλους με θαυμάσιες
παραλίες, αλλά και με τη σχετική υποβάθμιση λόγω της
τεράστιας έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν
σπουδαίες αρχαιότητες και ανασκαμμένα ερείπια μινωικής
εποχής, αλλά και πόλεις της ελληνιστικής εποχής μισοβυθισμένες στη θάλασσα, όπως η Ίτανος, αρχαία λατομεία κλπ.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το μοναστήρι Τοπλού του 14ου αιώνα
που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, χάνοντας όμως και αυτό
σταδιακά την αίγλη του στο όνομα του κέρδους.
Εξίσου σημαντική είναι και η ευρύτερη περιοχή της
Ιεράπετρας, όπου και εκεί βρίσκονται αρκετά και ενδιαφέροντα
αρχαιολογικά ευρήματα. Από τα ευρήματα στη νήσο Ψείρα στο
Καββούσι, τον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, τα προμινωικά
και υστερομινωϊκά ευρήματα του Μύρτους, τον μινωικό οικισμό
στην Ανατολή, μέχρι τα δυο Ρωμαϊκά θέατρα και το μικρό
αμφιθέατρο της Ιεράπετρας, για τα οποία η αρχαιολογική
σκαπάνη μόλις πρόσφατα ενδιαφέρθηκε. (χάρτης 1)

Μοναδικό στον κόσμο για τον αυτοφυή κρητικό φοίνικα με το όνομα
Theophrasti
21

Χάρτης 1
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Στη σύγχρονη ιστορία, συναντάμε το Φρούριο (Καλές)22, που
φρουρεί το μικρό αλιευτικό καταφύγιο της πόλης της Ιεράπετρας, το
σπίτι του Ναπολέοντα23, το Τζαμί24, το Τούρκικο σχολειό σαν
Οθωμανική Σχολή ή Μεχτέπι25. Το Νησί της Χρυσής26, περιοχή
προστατευόμενη, ενταγμένη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Το δάσος του
Σελάκανου27, όπου η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο ΝΑΤURA 2000.
Το Φαράγγι του Χα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, με
την ευρύτερη περιοχή να εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000. Το
δάσος της Θρυπτής, ένας παραδοσιακός οικισμός, χαρακτηρισμένη
περιοχή επίσης NATURA 2000. Οι κορυφογραμμές γύρω από την
Ιεράπετρα, που εκτείνονται ανάμεσα στις κορυφές Αφέντης (1.476μ.),
Καψάς (997μ.), Παπούρα (1.010μ.), Κουφωτό (912μ.) και το
θεαματικό φαράγγι του Χα, με εσωτερικούς γκρεμούς, χαράδρες και
ορθοπλαγιές κάνουν το ανάγλυφο ιδιαίτερα τραχύ και δημιουργούν
έναν από τους πλέον σημαντικούς βιότοπους στην Κρήτη για τα
αρπακτικά πουλιά, αλλά και πολλά άλλα μέλη της εντόπιας πανίδας.
κτίστηκε το 1307 μ.Χ. από το Γενοβέζο πειρατή Πεσκατόρε και έκτοτε
συνδέθηκε με την ιστορία της πόλης.
23 τον Ιούλιο του 1798 ο στόλος του Ναπολέοντα κατά την πορεία του προς
την Αίγυπτο, για την εκστρατεία κατά των Μαμελούκων, αγκυροβόλησε στα
ανοικτά της Ιεράπετρας και ο Βοναπάρτης φιλοξενήθηκε από μια οικογένεια
στην πόλη. Το παλιό κρητικό σπίτι στην «Κάτω Μερά» διατηρεί ακόμα την
ανάμνηση της ιστορικής επίσκεψης. Υπάρχει ιδιόχειρο σημείωμά του που
άφησε ως δώρο και το τηλεσκόπιό του, το οποίο στη συνέχεια δωρίθηκε
στην επαναστατική επιτροπή αγώνα του Ηρακλείου και σήμερα βρίσκεται σε
ειδική προθήκη σε εκκλησία στις Αρχάνες.
24 κτισμένο στην παλιά πόλη (Κάτω Μερά) περίπου στα τέλη του 19 ου αιώνα
όταν όπως αναφέρεται, οι Τούρκοι τροποποίησαν την εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη.
25 Κτίστηκε το 1899, μετά την απελευθέρωση, για τα Τουρκόπουλα. Σήμερα
στο κτήριο αυτό στεγάζεται η αρχαιολογική συλλογή της Ιεράπετρας.
26 βρίσκεται 8 μίλια νότια της Ιεράπετρας. Το κεδρόδασος που βρίσκεται εκεί
είναι ιδιαίτερα σπάνιο σε έκταση και σε δομή για τον ελλαδικό χώρο.
27 Το Σελάκανο αποτελεί ένα από τους πιο αξιόλογους δασικούς πυρήνες
τραχείας πεύκης στο χώρο της Μεσογείου και είναι το μεγαλύτερο σε έκταση
δάσος της Κρήτης.
22

βρίσκεται σε εξαιρετική για τα μεταναστευτικά πουλιά θέση και ήδη
λειτουργεί ως ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους στη Νότια
Ελλάδα.
Στοιχεία του μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης
αναφέρουν 214 καταγεγραμμένα είδη πουλιών.
29 με κωδικό ‘GR4320005’
28
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Ο Υγρότοπος της τεχνητής λίμνης των Μπραμιανών28 που
κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης των 30.000
καλλιεργούμενων στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής της
Ιεράπετρας και αποπερατώθηκς το 1986. Ο παραδοσιακός
οικισμός της Ανατολής Ιεράπετρας είναι ένα παλιό, ιστορικό,
παραδοσιακό χωριό 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιεράπετρας
σε υψόμετρο 600μ. Ο οικισμός των Μύθων που βρίσκεται στο
βάθος της κοιλάδας του ποταμού Σαραντάπηχου, απέχει 22 χλμ.
Από την Ιεράπετρα, είναι μικρό, καταπράσινο με ωραία πλατεία
που τη σκιάζουν αιωνόβια πλατάνια. Τα αξιοθέατα, τα άγρια
φυσικά τοπία βόρεια του χωριού, το περίφημο φαράγγι της
Σαρακήνας, μνημείο φυσικού κάλλους, προσελκύον πολλούς
ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Το φαράγγι της Σαρακήνας είναι
ένα από τα ωραιότερα στην Κρήτη. Το Μύρτος δυτικά της
Ιεράπετρας, 14 χλμ., στις εκβολές του ποταμού Σαραντάπηχου,
σε μια καταπράσινη κοιλάδα με ελιές και πορτοκαλεώνες είναι
κτισμένο το παραλιακό χωριό.
Υπάρχουν σπουδαίες
αρχαιότητες.
Πρωτομινωικός οικισμός στην τοποθεσία
«Φούρνου Κορυφή» 3,5 χλμ. Ανατολικά όπου βρέθηκαν πολλά
αγγεία και πήλινα εξαρτήματα, χρήσιμα αντικείμενα, φούρνοι
ψησίματος, ειδώλια και αναθήματα. Στον ‘Πύργο’ 0.5 χλμ.
ανατολικά
του
Μύρτους
ανακαλύφθηκε
‘έπαυλης’
υστερομινωικής εποχής. Το δασάκι Απηγιανά στον Κουτσουρά
το οποίο βρίσκεται σε έναν αμιγώς δασικό και δημόσιο χώρο,
ενταγμένο στο δίκτυο ΦΥΣΗ-NATURA 200029, όπου έχει γίνει
πρόταση για δημιουργία βοτανικού πάρκου. Το φαράγγι της
Μονής Καψά, με συνολικό μήκος 2,5 χλμ., επεκτείνεται από το
χωριό Περβολάκια μέχρι την Ιερά Μονή του Καψά, δίπλα στη
θάλασσα. Το σπήλαιο Βρέικο που βρίσκεται 5 χλμ. βορείως του
οικισμού των Πεύκων και περίπου 12 χλμ. από το τουριστικό θέρε-
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τρο του Μακρύ Γιαλού30. Με όλα τα παραπάνω μνημεία και χώρους
θα
μπορούσαμε
να
χαρακτηρίσουμε
την
περιοχή
της
Νοτιοανατολικής Κρήτης ως μια περιοχή αρχαιολογικού, φυσικού και
βοτανολογικού ενδιαφέροντος, η οποία διαμορφώνει και τη
συμπεριφορά των πολιτών που τη βιώνουν. Για κάποιους θεωρείται
προστατευτέος πλούτος, για κάποιους άλλους εμπόδιο στην
ανάπτυξη που επιδιώκουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι κάτοικοι
επηρεάζονται, ευαισθητοποιούνται, εναντιώνονται. Το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά τους,
οδηγώντας τους κατοίκους και τους φορείς τους άλλοτε σε δράσεις
ανάδειξης και άλλοτε σε δράσεις βιώσιμης διαχείρισης και
προστασίας.
Εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία των περιβαλλοντικών
ομάδων και πολιτιστικών συλλόγων με άλλους φορείς για την
επίλυση διαφόρων περιβαλλοντικών θεμάτων κοινών τους
προβληματισμών. Αυτά έχουν να κάνουν με την ενημέρωση –
πληροφόρηση των πολιτών μέσω ημερίδων, με θέματα ενέργειας και
μεταλλαγμένων, για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή,
για την περίθαλψη σπάνιου είδους πουλιών, για την αποφυγή
μεγάλων έργων που θεωρήθηκαν από τους συλλόγους ακατάλληλα
για την περιοχή. Επίσης, για την προστασία του πλούσιου σε
μνημεία και βιοποικιλότητα τοπίου. Η συγκέντρωση – ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση των πολιτών γίνεται πολλές φορές μέσω
εκδηλώσεων, ομιλιών, συναυλιών και αφορούν περιβαλλοντικά
θέματα προστασίας των υγρότοπων, αποκομιδής και διαχείρισης
των σκουπιδιών, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, θέματα για τις
καθαρές καλλιέργειες και την αποφυγή του εργοστασίου της ΔΕΗ
στον Αθερινόλακκο, όπως και την επένδυση των γκόλφ στο Κάβο
Σίδερο.
Ο κυρίαρχος παράγοντας επίδρασης στο τοπίο της
συγκεκριμένης περιοχής και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζονται είναι η πίεση για επενδύσεις στο μαζικό τουρισμό, η

είναι σπηλιά και λατσίδα (βάραθρον), όπου το γνωστό βάθος του είναι
25-30 μέτρα και χωρίζεται σε τρία μέρη.
30
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επέκταση των θερμοκηπιακών μονάδων και η ασύδοτη ανάπτυξη
των βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η εν λόγω
περιοχή, λόγω του φυσικού της κάλλους, της έλλειψης
βιομηχανικών δραστηριοτήτων και μεγάλων ξενοδοχειακών
μονάδων άρχισε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίζει την πίεση
για μεγάλες επενδύσεις, τουρυστικού ενδιαφέροντος, γήπεδα
γκολφ κλπ.
Εξίσου σημαντικό ‘πρόβλημα’ είναι και η
αδειοδότηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, των
μεγαλύτερων ηλιοθερμικών εργοστασίων που θα επιφέρουν το
τέλος όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Για όλα τα παραπάνω οι περιβαλλοντικές ομάδες και
πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν κάνει διαβήματα και καταγγελίες
προς αρμόδιους φορείς, την εισαγγελία κλπ., οι οποίες κυρίως
αφορούν ανθρώπινες δραστηριότητες σε προστατευόμενες
περιοχές όπως η νήσος Χρυσή, οι εκβολές του Αποσελέμη στο
Ηράκλειο, παραβάσεις σε δόμηση τουριστικών διαμερισμάτων
μέσα σε υδροβιότοπους καθώς και για αυθαίρετα μπαζώματα
υγρότοπων, ποταμών κλπ.
Για την ενημέρωση όλων οργανώνονται κατά περιόδους
ημερίδες, καμπάνιες και συναντήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Σεμινάρια και προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης σε μαθητές.
Δημοσιεύονται στα ΜΜΕ αρκετά δελτία τύπου και άρθρα
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Ένα από αυτά αφορά και τις προτάσεις – συμπληρώσεις
στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Ιεράπετρας από την Οικολογική Ομάδα
Ιεράπετρας η οποία μετά από επεξεργασία, μελέτη και
επανειλημμένες συζητήσεις κρίνει ότι η εν λόγω μελέτη προτείνει
πολύ ουσιαστικά και θετικά μέτρα για τη μελλοντική πορεία και
ανάπτυξη του Δήμου Ιεράπετρας, αγγίζοντας πρωτοποριακές
φιλοπεριβαλλοντικές ιδέες και προτάσεις.
Συμφωνεί στους
βασικούς στόχους και άξονες ανάπτυξης του προτεινόμενου
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. – Γ.Π.Σ. που αναφέρονται στη μελέτη, ζητά από το
Δήμο Ιεράπετρας να αποδεχτεί και να ενεργοποιηθεί για την
εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης και επιπλέον προτείνει να
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υιοθετηθούν κάποιες ακόμη προτάσεις.31
Επίσης, η Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας συνεργαζόμενη με
την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λασιθίου και το σύλλογο
Κτηνοτρόφων, θεωρώντας πως η συλλογικότητα, η γνώση, η
επικοινωνία, η αγωνιστικότητα και η συνεργασία, μόνο οφέλη
μπορούν να επιφέρουν, προβληματίστηκαν προσπαθώντας να
δώσουν λύσεις από κοινού στα θέματα που τους απασχολούν.
Αρχικά, ενημερώθηκαν για τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τη
λειτουργία του κάθε χώρου. Στη συνέχεια, ανταλλάχθηκαν απόψεις
για ζητήματα που προωθούνται από την Οικολογική Ομάδα και τους
συλλόγους αυτούς. Τα θέματα που τους απασχόλησαν και οι λύσεις
που προτάθηκαν αφορούσαν τα ζητήματα του νερού και της
διαχείρισής του, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τους περιβαλλοντικούς
όρους για την επένδυση στο «Κάβο Σίδερο».
Παρ’ όλα αυτά, οι περιβαλλοντικές ομάδες δεν παύουν να
αγωνίζονται συνεχώς και να ελπίζουν για τη διατήρηση του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος όσο γίνεται με λιγότερες πληγές για
τις επόμενες γενιές.

31

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3
559&ltemid=0
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Εικόνα 24
Η αεροφωτογραφία «κοιτάει» την παράκτια περιοχή στα δυτικά της
Ιεράπετρας. Σε πρώτο πλάνο, η τεχνητή λίμνη στη θέση «Μπραμιανά»,
από το απόθεμα της οποίας ποτίζονται τα θερμοκήπια που εικονίζονται
στο βάθος, στη Γρά-Λυγιά και το Στόμιο. Και είναι ακριβώς αυτή η
«θάλασσα από πλαστικό» των θερμοκηπίων που κυριαρχεί στο τοπίο
της περιοχής, εκτεινόμενη από το χωριό Μύρτος στα δυτικά μέχρι την
Ιεράπετρα στα ανατολικά.
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Εικόνα 25

Εικόνα 26

Η Ιεράπετρα είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Βρίσκεται
στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, ορίζοντας από τα νότια το
στενότερο σημείο του νησιού – έναν ισθμό πλάτους 12 χλμ. – που
το βόρειο τμήμα του ορίζει αντίστοιχα η Παχειά Άμμος. (εικόνα 25)
Βλέπει στο Λιβυκό πέλαγος με ακτές μήκους δέκα χιλιομέτρων
που εκτείνονται ανατολικά και δυτικά της πόλης. Απέχει 368
χιλιόμετρα από τις Αφρικανικές ακτές, έχει έκταση περίπου 400
τα.χλμ. και πληθυσμό 25.000 κατοίκων ως Δήμος. Είναι η τέταρτη
μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, με ήπιο κλίμα, χαμηλές
βροχοπτώσεις και θερμοκρασία που σπάνια πέφτει κάτω των
12οC. Έχει κτιστεί στη θέση της αρχαίας Ιεράπυτνας και η ίδρυσή
της αποδίδεται στον Κύρβα.32 Η παρουσία της καταγράφεται σε
πολλές ιστορικές περιόδους όπως τη Μινωική, Ρωμαϊκή,
Βυζαντινή. Οι κάτοικοι της Ιεράπετρας ασχολούνταν κυρίως με τη
γεωργία, την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού αλλά και με
την αλιεία.
Σταθμός στην εξέλιξη της περιοχής ήταν το 1960 όταν ο
ολλανδός Παύλος Κούπερ, παρατηρώντας το ζεστό κλίμα της
Ιεράπετρας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατασκεύασε για
πρώτη φορά θερμοκήπια από ξύλο και γυαλί. Συγκεκριμένα
έφτιαξε τρείς μονάδες 200 τμ. εισάγοντας μια ειδίκευση που
άλλαξε ριζικά τον αγροτικό προσανατολισμό της περιοχής και το
ευρύτερο τοπίο. Το 1961 εμφανίζεται στην αγορά το πλαστικό
φύλλο πολυουρεθάνης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
ελαφριές κατασκευές θερμοκηπίων χαμηλού κόστους, γνωστών
ως ‘θερμοκήπια Ιεράπετρας’. Αρχικά ο σκελετός ήταν ξύλινος
πολύρρικτος και ήταν παραλλαγή του Ολλανδικού τύπου
θερμοκηπίων. (εικόνα 26) Σήμερα το ξύλο έχει εν πολλοίς
αντικατασταθεί από μεταλλικό σκελετό.33
Σύμφωνα με το Στράβωνα, ο Κύρβας ήταν ένας από τους Τελχίνες
που τους έφερε από τη Ρόδο η Ρέα προκειμένου να αναθρέψουν το
μικρό Δία. Έτσι ονομάστηκαν Κουρήτες.
33 Εφαρμογές του θερμοκηπίου συναντάμε ιστορικά ήδη από τον 5ο π.Χ.
αιώνα, που αναπτύσσονταν φυτά σε ειδικούς χώρους γνωστούς ως
‘Κήπους του Άδωνι’. Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι για καλλιέργεια
32

Παύλος Κούπερ

φυτών εκτός εποχής χρησιμοποιούσαν καρότσια που τη νύχτα τα
μετέφεραν για προστασία στο περιστύλιο και τον 1ο μ.Χ. αιώνα ήταν
γνωστό ότι οι Ρωμαίοι καλλιεργούσαν φρούτα και κηπευτικά σε
θερμοσπορεία, δηλαδή μεγάλα δοχεία που σκεπάζονταν με το διαφανές
ορυκτό μίκα. Τα θερμοκήπια εμφανίζονται ξανά τον 17ο αιώνα.
34 Το 93% των θερμοκηπίων λειτουργούν χωρίς θέρμανση και μόλις το 7%
χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα θέρμανσης κυρίως στις ανθοκομικές
εκμεταλλεύσεις.
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Το 1966 υπήρχαν ήδη 50 στρέμματα θερμοκηπίων, το 1978
5.000 και το 1990 8.500 στρέμματα. Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή
υπάρχουν περίπου 15.000 στρέμματα με καλλιέργειες κυρίως
κηπευτικών, φυτωρίων και καλλιέργειας ανθέων. Το γεγονός αυτό
κατατάσσει την περιοχή ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις θερμοκηπιακών κατασκευών στη Μεσόγειο.34
Η
κυριαρχία των θερμοκηπιακών κατασκευών στο τοπίο της περιοχής
είναι εντυπωσιακή. (εικόνα 27)
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλοί επιχειρηματίες, είτε
γεωπόνοι είτε άλλων ειδικοτήτων προκειμένου να εξασφαλίσουν τα
μέσα που απαιτούνται για τις καλλιέργειες.
Ταυτόχρονα ο
παραγωγός πέρασε από την οικογενειακή εκμετάλλευση σε
επιχειρηματική μορφή, να απασχολεί ικανό αριθμό εργατών.

48

Η εξέλιξη των θερμοκηπίων στην περιοχή βασίστηκε σε
τοπικούς παράγοντες που ευνόησαν την εξάπλωσή τους.
Συγκεκριμένα :
(1)Στην περιοχή δεν εμφανίζονται φαινόμενα ισχυρών ανέμων
(2)Παρατηρείται μεγάλη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
(3)Οι υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπουν τη λειτουργία των
θερμοκηπίων χωρίς τη χρήση θέρμανσης
(4)Δεν παρουσιάζονται ποτέ παγετοί και σπάνια πέφτει χαλάζι.
Η ανάπτυξη των θερμοκηπίων στην Ιεράπετρα ήταν ραγδαία.
(σχήμα 1)
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Η είσοδος στη χώρα οικονομικών μεταναστών διαφόρων
εθνικοτήτων που σημειώνεται από τις αρχές του 1990 μέχρι
σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά φθηνού
ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, απαραίτητου για την επίπονη
εργασία του θερμοκηπίου (υψηλές θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις
από τα φυτοφάρμακα κλπ.) Είναι φανερό πως η εξάπλωση των
θερμοκηπίων άλλαξε τη φυσιογνωμία του τοπίου της περιοχής
και είχε περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
(εικόνα 28)

Εικόνα 28

Εικόνα 29

Ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε από την ταχεία
ανάπτυξη των θερμοκηπίων αφορά την επάρκεια του νερού για
άρδευση. Το 1986 ολοκληρώθηκε η κατασκευή μιας τεχνητής
λίμνης (εικόνα 29) το Φράγμα των Μπραμιανών – η οποία
συγκεντρώνει νερό σε μια έκταση 1.50 στρεμμάτων
χωρητικότητας 15 εκ.κ.μ.. Βρίσκεται 5 χλμ. βορειοδυτικά της
Ιεράπετρας.
Από
πλευράς
καλλιεργητικών
προβλημάτων,
το
σημαντικότερο μεταξύ άλλων είναι η υποβάθμιση των εδαφών
των θερμοκηπίων από την πολύχρονη καλλιέργεια.
Η
υποβάθμιση αφορά τη μεγάλη συγκέντρωση αλάτων, το μεγάλο
μικροβιακό φόρτο, και τη νιτρορύπανση του εδάφους και των
υδάτων. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι αρκετά
δύσκολη και δαπανηρή.
Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα
αναπτύσσονται σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας εκτός εδάφους
(υδροπονικές καλλιέργειες, καλλιέργειες σε υποστρώματα), με ότι
αυτό συνεπάγεται σε νέες τεχνολογίες, νέα μέσα και νέα
οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, που όμως
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά κατά το δυνατόν.35
Εστιάζοντας στα περιβαλλοντικά προβλήματα που
προκύπτουν από την ύπαρξη των θερμοκηπίων και τη συνεχή
αύξησή τους παρατηρείται η έντονη μόλυνση του υπεδάφους,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και της ατμόσφαιρας σε
μικρότερη κλίμακα βέβαια, λόγω της εντατικοποιημένης γεωργι http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-4729/landscapescat/67/84-ierapetra.html
35

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=
view&id=621&Itemid=34
36
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κής παραγωγής, τα φυτικά απόβλητα, που ορισμένοι απορρίπτουν
στο περιβάλλον, η εναπόθεση των συσκευασιών απολύμανσης σε
ρυάκια ή ακόμη και η ελεύθερη απόρριψή τους στους
σκουπιδότοπους. Το νάιλον των θερμοκηπίων που καίγεται για να
καταστραφεί και δεν ανακυκλώνεται αφού το εργοστάσιο που
υπάρχει γι αυτό το σκοπό δε λειτουργεί πάντα για να ικανοποιήσει τις
απαιτούμενες ανάγκες. Η εμμονή πολλές φορές των αγροτών ή η
ελαχιστοποίηση των δαπανών τους, παρ’ όλες τις νέες τεχνικές, στη
συμβατική και εντατικοποιημένη γεωργία με τη χρήση αγροχημικών,
είναι από τα σπουδαιότερα προβλήματα που επηρεάζουν με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο τη ζωή των κατοίκων της περιοχής με πρώτους
αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, ένα
ακόμη πρόβλημα προστίθεται και έχει να κάνει με την αρχική ‘ίδρυση’
και λειτουργία μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Η επέκταση αυτών,
που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Δημιουργούνται μονάδες
εκτός των «ορίων» του κάμπου της Ιεράπετρας – Στόμιου προς τους
λόφους και τα βουνά της περιοχής, ενώ ακόμα αρκετά
δημιουργούνται και μέσα στις τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές
Αγ. Ιωάννη – Φερμών – Μύρτους ή και εντός του σχεδίου της πόλης
της Ιεράπετρας. Αυτή η ανεξέλεγκτη επέκταση και ιδίως στις ορεινές
περιοχές έχει εξίσου σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον όχι μόνο
ως οπτική ρύπανση αλλά και ως προς τη μόλυνση του υπεδάφους
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, αφού οι απορροές πλέον υφίστανται
σε υψηλότερα επίπεδα και μολύνουν τα υπόγεια νερά.
Αυτό συμβαίνει γιατί μια θερμοκηπιακή μονάδα δεν έχει σαφή
όρια και κανονισμούς λειτουργίας. Η εγκατάστασή της μπορεί να
γίνει ανεμπόδιστα και η μονάδα να τοποθετηθεί οπουδήποτε χωρίς
ελέγχους περιβαλλοντικού επιπέδου κ.α., η καλλιέργεια βιολογικής
παραγωγής δεν οριοθετείται ή αποστασιοποιείται από τη συμαβτική
καλλιέργεια και έτσι οι απορροές μολύνουν το έδαφος ολόκληρης
της περιοχής. Τα απόβλητα, δε συλλέγονται σε συγκεκριμένους
κάδους αλλά απορρίπτονται aσυλόγιστα.36
Η χωροταξική μελέτη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί είναι
κάτι ελπιδοφόρο για τις περιβαλλοντικές ομάδες και τους πολιτιστι -
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Εικόνα 33

κούς συλλόγους της περιοχής και όχι μόνο, για να περιοριστεί
κατά κάποιο τρόπο η ανεξέλεγκτη αυτή τοποθέτηση και
λειτουργία των θερμοκηπίων με την ελπίδα για δημιουργία ενός
σαφέστερου ορίου.
Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η χρονιά
σταθμός του 1960 και η πρωτοβουλία του Κούπερ, άλλαξαν την
εικόνα της περιοχής ανεπιστρεπτεί, τόσο ως προς τη χρήση της
γης όσο και επηρεάζοντας τους κοινωνικούς, οικονομικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Αποτέλεσμα των αλλαγών
αυτών είναι το ‘τεχνητό’ τοπίο που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης :
το παράκτιο πλαστικό χαλί των θερμοκηπίων με την έντονη
γεωμετρικότητα. (εικόνα 33 & εικόνα 34)37
Συναντάμε λοιπόν μια φύση εξουδετερωμένη, απόλυτα
παθητικοποιημένη
και
πρόσφορη
στους
ανθρώπινους
χειρισμούς, ήδη νεκρή. Όπως κι αν φαντάστηκε τον κόσμο ο
Χέγκελ, φαίνεται ότι η τεχνοκεφαλαιοκρατική κοινωνία του
ύστερου 19ου αιώνα και κυρίως του 20ου πήρε κατά γράμμα το
αίτημά του και ο εφιάλτης της σημερινής οικολογικής
κατάρρευσης μοιάζει να είναι η σαρδώνεια υλοποίηση του
εγελιανού προγράμματος για μια ολική απαλλοτρίωση της
φύσης.38
Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς στη συγκεκριμένη
περίπτωση, πόσο πια το φυσικό διαφέρει από το τεχνητό; Ίσως
σε αυτή την εποχή της τεχνικής να ακούει κανείς ξανά το βάθος
της ηρακλείτειας διατύπωσης : «φύσις κρύπτεσθαι φιλεί». Ένα
«κρύπτεσθαι» που όμως μπορεί να υπάρχει μόνο στο μέτρο που
η φύση με κάποιο τρόπο εμφανίζεται.39
http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-4729/landscapescat/67/84-ierapetra.html
38 Κ. Μανωλίδης – Θ. Καναρέλης επιμέλεια,Η Διεκδίκηση της Υπαίθρου –
Φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, Εκδόσεις
Ίνδικτος. Αθήνα 2009, Φ. Τερζάκης, Η απαλλοτρίωση της φύσης και οι
ευθύνες της αρχιτεκτονικής, σελ. 139
39 Κ. Μανωλίδης – Θ. Καναρέλης επιμέλεια,Η Διεκδίκηση της Υπαίθρου –
Φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, Εκδόσεις
Ίνδικτος. Αθήνα 2009, Κ. Δασκαλάκης, Η έννοια «Φύση», σελ. 147
37
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Εικόνα 35
Η αεροφωτογραφία «κοιτάει» την παράκτια περιοχή στα νότια της
Ιεράπετρας. Σε πρώτο πλάνο, η νήσος Χρυσή, Νησί ή Γαϊδουρονήσι

από την εποχή της περιγραφής του, το 1967 δεν έχει αναφερθεί σε
άλλο μέρος του κόσμου. Έτσι η ύπαρξη και διαιώνιση του είδους
συνδέεται με τη γενικότερη κατάσταση του οικοσυστήματος στο νησί.
Από τις 6-12-2003 υπάρχει και η φωτογραφία του, την οποία τράβηξε ο
εκπαιδευτικός Π. Δασκαλάκης, υπεύθυνος τότε της Περιβαλλοντικής
Ομάδας του ΤΕΕ Ιεράπετρας.
41 παρόλο που η ανθρώπινη παρουσία στο νησί αναφέρεται ότι άρχισε
από τη Μινωική περίοδο, το νησί δεν είχε επηρεαστεί από αυτήν. Ο
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Η νήσος «Χρυσή» ή «Νησί» ή «Γαϊδουρονήσι» είναι ένα από
τα 81 ακατοίκητα νησιά της Κρήτης. Βρίσκεται 8 ναυτικά μίλια
νότια της Ιεράπετρας στο Λιβυκό πέλαγος. Το όνομα «Χρυσή» το
πήρε από τη χρυσόχρωμη άμμο που την σκεπάζει. Το νησί είναι
σχεδόν επίπεδο με κύριο χαρακτηριστικό τον τεράστιο αριθμό
κοχυλιών στη βόρεια παραλία (Μπελεγρίνα), τις ξανθές
παραλίες, τους αμμόλοφους, τα γαλαζοπράσινα νερά και το
όμορφο κεδρόδασος. Έχει μέγιστο μήκος 5 χιλιόμετρα και μέσο
πλάτος 1 χιλιόμετρο.
Το ψηλότερο σημείο είναι ο λόφος
«Κεφάλα» που φτάνει τα 31 μ..
Το κεδρόδασος του νησιού έχει έκταση 350 στρέμματα με
μέσο όρο 14 δέντρα ανά στρέμμα, μέση ηλικία δέντρων τα 200
χρόνια και ύψος πάνω από δέκα μέτρα. Περί το 70% της
επιφάνειας του νησιού καλύπτεται από δενδρώδη και θαμνώδη
βλάστηση. Ο αριθμός των φυτικών ειδών αντιστοιχεί στο 1/20
της κρητικής χλωρίδας. Έως σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω
από 100 είδη φυτών, όπου τα 13 είδη από αυτά είναι ενδημικά της
Ελλάδας, εκ των οποίων 5 είναι ενδημικά της Κρήτης και ένα είδος
ενδημικό της Χρυσής. Το ενδημικό της Χρυσής είναι ένα είδος
κολχικού, το colchicum costurieri.40 (εικόνα 36) Αρκετά από αυτά
είναι σπάνια και απειλούμενα, γι’ αυτό και προστατεύονται με
διεθνείς συμβάσεις και νόμους.
Στο δυτικό μέρος του νησιού βρίσκεται το εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου (πιθανότατα κτισμένο το 13ο αιώνα) (εικόνα 37), η
παλιά αλυκή, οι λαξευτοί τάφοι της ρωμαϊκής περιόδου, ο
αρχαίος λιμενοβραχίονας, ο φάρος και μινωικά οικήματα.41 Στα
Ν-ΝΔ του νησιού υπάρχει ένα παλιό αεροδρόμιο με ένα
εγκαταλειμμένο αεροπλάνο. Νοτιοανατολικά υπάρχουν λίμνες με
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άργιλο. Επίσης στο νησί βρίσκεται ένα πηγάδι με πόσιμο νερό.42
(χάρτης 2)
Ο θαλάσσιος πλούτος είναι υπέροχος, με απολιθώματα που
έχουν
βρεθεί
πάνω
σε
ηφαιστειακά
πετρώματα
όπου
χρονολογούνται από 350.000 έως 70.000 χρόνια πριν, όταν το νησί
ήταν βυθισμένο στο νερό.
Συνολικά έχουν βρεθεί 49 είδη
απολιθωμάτων. Μεγάλος αριθμός από αυτά ζουν και σήμερα στη
θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Χρυσή σε μεγάλους πληθυσμούς
με αποτέλεσμα τον κατακλυσμό των βόρειων ακτών (Μπελεγρίνα,
Χατσηβόλακα, Καταπρόσωπο) με τεράστιο αριθμό κοχυλιών που
αποτελούν ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού. 700
μέτρα ανατολικά της Χρυσής υπάρχει το Μικρονήσι, ένα βραχώδες
νησάκι έκτασης 117 στρεμμάτων. Εκεί φωλιάζουν εκατοντάδες
ζευγάρια γλάρων. Για όλο αυτό το όμορφο και διατηρημένο
οικοσύστημα, η Χρυσή έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
προστασίας τοπίων φυσικού κάλλους (Natura 2000).43 (εικόνα 38, 39,
40) Είναι μια από τις περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και
ειδικότερα ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.).44

Εικόνα 38,39,40

Stasiasmus αναφέρει ότι η Ιεράπετρα έχει ένα νησί με το όνομα Χρυσή,
το οποίο έχει λιμάνι και νερό. Ο Buondelmonti (το 1945) αναφέρει ότι η
Χρυσή είναι ένα σχεδόν ακαλλιέργητο νησί με σχίνους και κέδρους. Οι
Αλγερινοί (1317) χρησιμοποίησαν ως βάση το Γαϊδουρονήσι για τις
επιδρομές τους στην Κρήτη.
42 Κρήτη, Το νησάκι Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι, Γιώργος Λεκάκης,
δημοσιογράφος
/
http://www.berlinathen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1335%tx_ttnew
s%5BackPid%5D=78&cHash=531e3b92ae
43 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζώνών
προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την κοινότητα και
έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο
πολύτιμων και των πλεόν απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε
ικανοποιητικό επίπεδο. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
44 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής «Φύση 2000»,
καθορίζονται εθνικοί στόχοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των
ειδών κοινοτικής σημασίας που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια
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Πέρα αυτών, η Χρυσή προστατεύεται με μια σειρά από
Νόμους, Νομοθετικά και προεδρικά Διατάγματα, Διεθνείς Συμβάσεις,
Κοινοτικές Οδηγίες και Υπουργικές Αποφάσεις.
Το νησί έχει ανακηρυχθεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
με την απόφαση ΥΠ.Π.Ε. αρ. 9597/70 τα.Β 666/23.9.70. Ολόκληρο το
νησί προστατεύεται σαν αρχαιολογικός χώρος με την υπ. αριθμ.
α/φ31/24456/183 π.ε. 5-5-1976 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
(ΦΕΚ 699 τα.β’/23-9-1970). Με βάση την ιεραρχική ταξινόμηση των
οικοτόπων που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του κοινοτικού
προγράμματος CORINE (CORINE BIOTOPES PROJECT) (απόφαση
85/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.6.1985) η Χρυσή εντάσσεται
στους «τύπους φυσικών οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί
τον χαρακτηρισμό εδαφών ως ειδικών ζωνών διατήρησης». Οι
αμμοθίνες και ειδικότερα το δάσος των κέδρων αποτελούν περιοχές
προτεραιότητας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του συμβουλίου, 21.5.1992,
επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ. Λ206/7,
22.7.1992). Η Χρυσή και ιδιαίτερα οι δασωμένες εκτάσεις γης,
προστατεύονται από τον νόμο περί δασών του Υπουργείου
Γεωργίας. Επίσης θεωρείται μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με την
166135/13.9.1983 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ
562,β/1983) και απαγορεύτηκε επ’ αόριστο το κυνήγι, ενώ με την
2/12/1983
απόφαση
της
Διεύθυνσης
Δασών
Λασιθίου
απαγορεύτηκε η βόσκηση για αόριστο χρόνο. (πίνακας 1)
Τους καλοκαιρινούς μήνες το νησί είναι επισκέψιμο με
παραμονή σε αυτό μερικών ωρών, όπου ο επισκέπτης έχει χρόνο να
περιπλανηθεί στις απέραντες παραλίες, να απολαύσει τα
γαλαζοπράσινα νερά. Συνάμα ο επισκέπτης θα πρέπει να σεβαστεί
και να μη διαταράξει αυτό το εύθραυστο περιβάλλον.
Στο
Γαϊδουρονήσι δεν επιτρέπεται η οποιασδήποτε μορφής ρύπανση, η
συλλογή πετρωμάτων, η μετακίνηση εκτός των οριοθετημένων
μονοπατιών, η κατασκήνωση και η συλλογή κοχυλιών.45
με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους στο
σύνολο της εξάπλωσής τους. /Ν.3937/ ΦΕΚ 60/31-3-2011, Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
45

http://candia.wordpress.com/the-place/lasithi-athinorama/gaidouronisi/

Πίνακας 1

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

στην Ανατολική Κρήτη

58

59
στην Ανατολική Κρήτη

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

Για την προστασία του νησιού έχουν γίνει αρκετές μελέτες, μια
εκ των οποίων είναι η «Μελέτη για την οικολογική διαχείριση της
νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι)», το 1996, βάσει ερευνητικού
προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκπόνηση αυτής της
διαχειριστικής
μελέτης,
βασισμένη
στην
ανάλυση
των
οικοσυστημάτων, έγινε λόγω της αυξανόμενης ανθρώπινης πίεσης
που παρατηρείται σε ένα νησί με σπάνιο και εύθραυστο φυσικό
περιβάλλον.
Η αναγκαιότητα είχε διαφανεί από πολύ παλιά,
τεκμηριώθηκε όμως με προηγούμενη μελέτη που είχε εκπονήσει το
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μυλωνάς 1993), για λογαριασμό του Δήμου
Ιεράπετρας.
Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι (1) η εξασφάλιση της
προστασίας και της φυσικής εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος
της Χρυσής (καθορισμός ζωνών προστασίας, υπολογισμός
πυροπροστασίας, της φέρουσας χωρητικότητας του νησιού σε
επισκέπτες και καθορισμός της συμπεριφοράς των επισκεπτών. (2)
ο καθορισμός της μορφής και του εύρους των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, (3) η κατάδειξη των τρόπων προσπέλασης των
επισκεπτών (χώροι ενημέρωσης, οριοθετημένοι διάδρομοι, χώροι
ανάπαυσης και παρατήρησης, χώροι αναψυχής και σίτισης). (4) η
εξασφάλιση της διαρκούς εφαρμογής των παραπάνω (δημιουργία
φορέα διαχείρισης, φύλακες, ξεναγοί, τηλεπικοινωνία). (5) η ανάδειξη
του φυσικού περιβάλλοντος και η ενημέρωση των επισκεπτών
(πληροφοριακά έντυπα για τη λειτουργία, έντυπο για το φυσικό
περιβάλλον με φωτογραφίες και χάρτες, κλπ.. (6) εισήγηση για τις
δυνατές πηγές εσόδων (εισιτήρια, πωλήσεις εντύπων, έσοδα από τη
λειτουργία αναψυκτηρίου κλπ.) και τη διάθεσή τους (λειτουργικά
έξοδα, έργα συντήρησης, πραγματοποίηση ερευνών κλπ.).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κεντρικός στόχος του
προτεινόμενου διαχειριστικού σχεδίου είναι η προστασία και του
φυσικού περιβάλλοντος της Χρυσής και η διασφάλιση της
διατήρησης και της φυσικής εξέλιξής του. Οι επιμέρους στόχοι
περιλαμβάνουν :
-Την οριοθέτηση και προστασία των ευάλωτων περιοχών
-Την εξάλειψη των προβλημάτων και την αποκατάσταση των βλαβών
- Την ανέγερση της απαιτούμενης υποδομής για την πυροπροστασία
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και τον έλεγχο του νησιού
- Την ανέγερση της απαιτούμενης υποδομής για την εξυπηρέτηση και
τη μετακίνηση των επισκεπτών
- Τον καθορισμό της μορφής και του εύρους των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων
- Την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ενημέρωση των
επισκεπτών
- Την εισήγηση για τις δυνατές πηγές εσόδων και της διάθεσής τους
και τέλος
- Την εξασφάλιση της διαρκούς εφαρμογής των παραπάνω
Βάση της μελέτης η διαχείριση του νησιού θα πρέπει να
διασαφηνιστεί. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα από πλευράς
διαχείρισης είναι απογοητευτική. Χωρίς σχεδιασμό, επαρκή υποδομή
και στόχους, η υφιστάμενη διαχειριστική πρακτική αποβλέπει
αποκλειστικά στην είσπραξη χρημάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπ’
όψη οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (η υποβάθμιση δηλαδή του
εκμεταλλεύσιμου ‘πόρου’). Η εικόνα αυτή επιβάλλεται να αλλάξει. Η
διαχείριση θα πρέπει να ασκείται μέσα στα πλαίσια αντοχής του
‘πόρου’ –ώστε να είναι αειφόρος- και να έχει αναπτυξιακούς
στόχους. Επομένως, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η διαχειριστική
πρακτική και οι δυνατότητές της μέσα από τους περιορισμούς που
επιβάλλουν : τα μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση των
μηχανισμών που δημιούργησαν αυτό το οικοσύστημα (τοπίο) και το
νομικό καθεστώς και η κοινωνική συναίνεση και αποδοχή.
Τέλος, από την οικολογική ανάλυση των οικοσυστημάτων της
Χρυσής, προκύπτει καθαρά η άμεση ανάγκη αυστηρής και
αποτελεσματικής προστασίας των αμμοθινών και του κεδροδάσους,
γεγονός που προϋποθέτει τον έλεγχο και στο υπόλοιπο νησί.
(χάρτης 3) Οποιαδήποτε διαχειριστική πρακτική θα πρέπει να αφήσει
ανέπαφο αυτό το εύθραυστο οικοσύστημα και να επιτρέπει τη
φυσική αυτοεξέλιξή του.
Το νομικό καθεστώς που σχετίζεται με το νησί είναι ευρύ και
αυστηρό (περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογική
περιοχή, δασική περιοχή, ύπαρξη προστατευόμενων ειδών και
οικοτόπων, κ.α.). Η διαχείριση θα πρέπει όχι μόνο να ασκείται στα
πλαίσια της νομιμότητας αλλά να διαθέτει και την υποδομή και τους
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μηχανισμούς για να την επιβάλλει αποτελεσματικά. Το νησί
φέρεται ως ιδιόκτητο αν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς
αμφισβητείται.
Η διαχείριση οφείλει να ξεκαθαρίσει το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και ως τότε, να λάβει υπ’ όψη της τους
φερόμενους ως ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν όχι
μόνο τι απαγορεύεται αλλά και τι επιτρέπεται να κάνουν με την ή
στην ιδιοκτησία τους.
Πολλοί άνθρωποι (κυρίως από την περιοχή της Ιεράπετρας)
παραθερίζουν στη Χρυσή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν
αναπτύξει στενούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί της. Το
σύνολο δε των Ιεραπετριτών θεωρεί το νησί «δικό του» και ας μην
το επισκέπτεται συχνά. Η διαχείριση δεν πρέπει να ασκηθεί με
τρόπο που να θεωρηθεί από τους κατοίκους της πειοχής σαν
αποκλεισμός ή ‘ίση’ ή ‘υποδεέστερη’ αντιμετώπιση σε σχέση με
τους τουρίστες –είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν κοινωνικά
προβλήματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να συμβάλλει στην
αναβάθμιση και στην ανάπτυξη των σχέσεων των κατοίκων της
περιοχής, με το νησί.
Παίρνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, οι διαχειριστικές
δυνατότητες που υπάρχουν (εξαιρουμένης της μηδενικής) είναι
δύο. Η πρώτη αφορά στην αποτελεσματική προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή του καθεστώτος
νομιμότητας και με έσοδα που θα προκύπτουν από τη
στοιχειώδη παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες. Αυτή μπορεί
και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Η δεύτερη έχει αναπτυξιακό
χαρακτήρα. Συμπεριλαμβάνει την πρώτη και επιπλέον εντάσσει
όλες τις αξίες του νησιού (φυσικές και ιστορικές) σε ένα ενιαίο
πλαίσιο διαχείρισης όπου πέρα από την αναψυχή θα
αναδεικνύονται οι περιβαλλοντικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
του χώρου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εκτός του τουρισμού – που θα
είναι η πηγή εσόδων – θα ασκούνται επίσης πολιτιστικές,
επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η δυνατότητα
αυτή είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί διότι προϋποθέτει την
επίλυση σημαντικών προβλημάτων (συμφωνία και συμμετοχή
του Δήμου, Αρχαιολογικών και Δασικών Υπηρεσιών, ιδιοκτησιακό
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καθεστώς, κ.α.).46
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα τα προβλήματα συνεχίζουν να
υφίστανται. Κατά περιόδους δημιουργούνται διάφορες διαμαρτυρίες
για τη συγκεκριμένη υπόθεση, από μεμονωμένους πολίτες ή και
ομάδες, όπως της οικολογικής ομάδας Ιεράπετρας που με
καταγγελία της προς τον εισαγγελέα Λασιθίου, αναφέρει για
παράνομες δραστηριότητες στη Χρυσή. Εδώ, παρατίθεται ένα
απόσπασμα του άρθρου διαμαρτυρίας τους. «Κύριε εισαγγελέα
αισθανόμαστε την ανάγκη να προσφύγουμε προς εσάς, αφού
όπως θα αντιληφθείτε μελετώντας τα στοιχεία που σας
αποστέλλουμε, είστε η μόνη διέξοδος ώστε να παρθούν τα
ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της Νήσου Χρυσής,
διοικητικής περιφέρειας Ιεράπετρας. Όλα όσα περιγράφονται στη
συνέχεια, είναι μέσα στην πραγματικότητα και φυσικά υπολείπονται
της πραγματικής κατάστασης, αφού αυτή είναι ακόμη χειρότερη.
Τα προβλήματα της νήσου Χρυσής, αρκετά παράνομα
κτίσματα, ελεύθερη βόσκηση κυρίως προβάτων, περιφραγμένες
περιοχές εκτροφής διαφόρων ειδών πουλιών χωρίς στέγαση,
ελεύθερη κατασκήνωση, ελεύθερη…αφόδευση μέσα στο δάσος,
άναμμα φωτιών για μαγείρεμα και για άλλες δραστηριότητες,
τεράστιες ποσότητες απορριμάτων, καταστροφή του κεδροδάσους
με παράνομη υλοτόμησή του, κίνδυνοι αφανισμού του ενδημικού
φυτού της Χρυσής Colchicum Costurieri, παράνομη συλλογή
κοχυλιών και απολιθωμάτων, συλλογή και εμπορεία αγριοαγκινάρας (τη χειμερινή περίοδο), ενώ είναι γνωστά στην κοινωνία
και τους αρμόδιους φορείς και επανειλημμένα έχουμε ασχοληθεί σαν
Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας, αλλά και σαν Περιβαλλοντικός
Όμιλος Νέων Ιεράπετρας, παλαιότερα, κανείς μέχρι σήμερα δεν πήρε
αποφασιστικά μέτρα για την ανατροπή αυτής της κατάστασης.
Εγγράφως αναφερθήκαμε και προκαλέσαμε την παρέμβαση του
συνηγόρου του πολίτη, ο οποίος αναθέτοντας σε δύο επιστήμονες
«Μελέτη για την οικολογική διαχείριση της νήσου Χρυσής,
Γαϊδουρονήσι», Ιεράπετρα, Κρήτη.
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα
Βιολογίας, εργαστήριο χερσαίας οικολογίας. Επιστημονικός υπεύθυνος
Μ.Μυλωνάς, αν. καθηγητής, συντάκτης Κ. Παραγκαμιάν, ερευνητής,
Ιανουάριος 1996
46
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την υπόθεση, προέβη σε πολλαπλές επισκέψεις και συσκέψεις με
τους αρμόδιους φορείς και ανάγκασε το Δήμο Ιεράπετρας να
προσλάβει υπαλλήλους για την ενημέρωση του κοινού, να εκδώσει
ενημερωτικό υλικό, να προβεί σε παραγγελία Ειδικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης, η οποία όμως αν και έγινε, δεν παρελήφθη ποτέ από τον
Δήμο αφού δεν έγινε η αποπληρωμή της.
Η δε αστυνομία
υποχρεώθηκε να προβαίνει σε επισταμένους ελέγχους, πράγμα που
γίνεται κατά τη θερινή κυρίως περίοδο.
Σας αναφέρουμε στη συνέχεια τις δημοσιεύσεις στον τοπικό και
Αθηναϊκό τύπο που έχουμε κάνει για τη Χρυσή. Καμπάνια για τη
Νήσο Χρυσή στα ΜΜΕ. […]
Έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές τη νήσο Χρυσή, προβαίνοντας σε
περιβαλλοντικές δραστηριότητες παρουσιάζοντάς τες κάθε φορά
στο ευρύτερο κοινό του νομού μας. Συνεργαζόμαστε για την
υλοποίηση των προγραμμάτων μας με τις παρακάτω οργανώσεις
και επιστημονικούς φορείς.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, με εκπρόσωπό του τον κ. Καλούστ Παραγκαμιάν,
δρ. Βιολογίας, πρόεδρο της σπηλαιολογικής εταιρίας Κρήτης, την
ελληνική εταιρία προστασίας της φύσης, με τη διευθύντρια κ. Αλίκη
Βαβούρη και τον ειδικό μελετητή κ. Μαρτίνο Γκαίτλιχ, με το παγκόσμιο
ταμείο για τη φύση WWF, με την κ. Παναγιώτα Μαραγκού από την
ελληνική ορνιθολογική εταιρία, με την οργάνωση προγράμματα
εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον (ΠΕΕΠ), το ελληνικό κέντρο
περίθαλψης άγριων ζώων και πουλιών αλλά και την οικολογική
ομάδα Σητείας. Στάλθηκαν επίσης έγγραφα διαμαρτυρίας, για την
αδράνεια των νομαρχιακών υπηρεσιών προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ,
τον υπουργό γεωργίας, τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας, τον
υπουργό δημοσίας τάξεως και τον υπουργό πολιτισμού. Τα ίδια
έγγραφα κοινοποιήθηκαν στους κ.κ Νομάρχη Λασιθίου, δήμαρχο
Ιεράπετρας, λιμενάρχη Λασιθίου, υπολιμενάρχη Ιεράπετρας,
αστυνομικό διευθυντή Λασιθίου, διοικητή αστυνομικής υποδ/σεως
Ιεράπετρας, διευθυντή διεύθυνσης δασών Λασιθίου και τον
προϊστάμενο εφορείας αρχαιοτήτων Λασιθίου.
Σας στέλνουμε
ενημερωτικό υλικό (φωτογραφίες, κείμενα, δημοσιεύσεις εφημερίδων)
αλλά και την απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
υπ.αρ. 2576/8-10-2001, που έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυ -
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βέρνησης, που κηρύσσει τη Χρυσή, περιοχή αναδασωτέα. […] Θα
θέλαμε να διερευνήσετε την υπόθεση, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να
κινητοποιηθούν επισταμένως, για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι
παρανομούντες και να επανέλθει η έννομος τάξη στο νησί.
Πιστεύουμε στη συμπαράστασή σας. […] Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Οικολογικής Ομάδας Ιεράπετρας».47
Τα προβλήματα στη Χρυσή απασχολούν και τις αρχές και
συγκεκριμένα το Δήμο της Ιεράπετρας που επανειλημμένως έχει
συζητήσει το θέμα αυτό, (χωρίς βέβαια ουσιαστικά αποτελέσματα…).
Ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης σε
σύσκεψη στο Δημαρχείο Ιεράπετρας με μοναδικό θέμα συζήτησης
την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο νησί ανέφερε πως είναι
θέμα πρώτης προτεραιότητας η διαφύλαξη του περιβάλλοντος του
νησιού όμως να επιτρέπεται και με κάθε καλό τρόπο η επίσκεψή του.
Αναφέρθηκε επίσης στις προτεραιότητες που τέθηκαν για το χώρο
του αναψυκτηρίου, τους χώρους κατασκήνωσης, την ασφάλεια των
επισκεπτών με την επισκευή του μόλου αλλά και για το θέμα λήψης
μέτρων για τη φύλαξη του νησιού.48
Πολλά έχουν ειπωθεί και από επισκέπτες του νησιού που
μπορούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης από μια
και μόνο επίσκεψη σε αυτό. Ένας εξ’ αυτών αναφέρει : «Αποφεύγω
να ονομάζω το νησί «Χρυσή» και αυτό γιατί έχει εκλείψει ο λόγος που
του προσέδωσαν αυτό το εύηχο όνομα. (δηλ. ο φορέας διαχείρισης
του νησιού δε φρόντισε να παραμείνουν στο νησί τα χιλιάδες κοχύλια
που κοσμούσαν τις παραλίες του, προσδίδοντας έτσι αυτή τη
χρυσίζουσα απόχρωση όταν ανέτειλε και όταν έδυε ο ήλιος. Το
Γαϊδουρονήσι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει λεηλατηθεί,
έχει αλωθεί από όλους όσους σχετίζονται με αυτό. Ο φορέας διαχεί -

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=3137&ltemid=0
47

48

http://www.mykriti.gr/tourismos/itemlist/tag/%CE%93%CE%B1%C
E%B9%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7
%CF%83%CE%B9
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ρισης του νησιού δε φρόντισε να παραμείνουν στο νησί τα
χιλιάδες κοχύλια που κοσμούσαν τις παραλίες του,
προσδίδοντας έτσι αυτή τη χρυσίζουσα απόχρωση όταν ανέτειλε
και όταν έδυε ο ήλιος. Το Γαϊδουρονήσι μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι έχει λεηλατηθεί, έχει αλωθεί από όλους όσους
σχετίζονται με αυτό. Ο φορέας διαχείρισης του νησιού που είναι
ο Δήμος Ιεράπετρας, φέρει τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη
ευθύνη, γιατί έχει θεσπίσει ένα σωρό απαγορεύσεις χωρίς
κανέναν απολύτως έλεγχο (ή έστω με υποτυπώδεις ελέγχους, ‘για
τα μάτια του κόσμου’). […] Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι
καθαρή υποκρισία, διότι όλα απαγορεύονται και τα πάντα
επιτρέπονται τελικά. […]»
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στην περιοχή του Αθερινόλακκου
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Εικόνα 46
Αεροφωτογραφία στην περιοχή του Αθερινόλακκου το έτος 2002
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Εικόνα 47
Αεροφωτογραφία στην περιοχή του Αθερινόλακκου το έτος 2010
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Εικόνα 48
Αεροφωτογραφία στην περιοχή του Αθερινόλακκου το έτος 2013
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Ο Αθερινόλακκος είναι μια περιοχή νότια της Κρήτης,
μεταξύ Ιεράπετρας και Σητείας, παραπλεύρως του οικισμού
Γούδουρα.49 Στην ευρύτερη περιοχή του Γούδουρα βρίσκονται
επίσης μεγάλες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπου φτάνοντας
στην περιοχή του Αθερινόλακκου οι καλλιέργειες αυτές
μειώνονται και συναντάτε το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η.
Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα γίνεται
σήμερα από τη Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) η
οποία διαθέτει μεταξύ άλλων και το εργοστάσιο στον
Αθερινόλακκο.
Η Δ.Ε.Η. άρχισε να μελετά και να κατασκευάζει υποβρύχιες
διασυνδέσεις των νησιών με το Ηπειρωτικό σύστημα από τη
δεκαετία του ’60. Οι αρχικές σκέψεις για την υποβρύχια ηλεκτρική
διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίες
ανάγονται στη δεκαετία του ’70, προσέκρουσαν κυρίως στις τότε
δυνατότητες της τεχνολογίας υποβρύχιων καλωδίων και σε ότι
αφορά το μήκος και το βάθος πόντισης. Η πρώτη μελέτη που
έγινε το 1968 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τα
δεδομένα της εποχής, η διασύνδεση δεν ήταν οικονομικά
συμφέρουσα για την επόμενη δεκαετία, ενώ το βάθος πόντισης
των καλωδίων κρίθηκε τότε απαγορευτικό.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης
παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα που οφείλονται στην
οριακή κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του νησιού
κατά τους θερινούς μήνες και στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος
παραγωγής των μονάδων του νησιού, οι οποίες χρησιμοποιούν
ως καύσιμο μαζούτ και diesel, ενώ οι περισσότερες από αυτές
είναι παλιές μονάδες με χαμηλό βαθμό απόδοσης, μειωμένη
διαθεσιμότητα και σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.
Επιπλέον, η μέχρι σήμερα διείσδυση των ΑΠΕ στο μείγμα
ηλεκτροπαραγωγής του νησιού είναι μάλλον περιορισμένη, πα Ο οικισμός του Γούδουρα ξεπερνά τους 500 κατοίκους με πολλά
καταστήματα, σχολείο, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, ταβέρνες. Είναι η
φυσική εξέλιξη και το αποτέλεσμα της εσωτερικής μετανάστευσης από
τους γειτονικούς ορεινούς οικισμούς, στα παράλια.
49

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=vFPxYoCvpwo%3D& /
Μελέτη Ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, διασύνδεση με
το Ηπειρωτικό σύστημα. Εκτενής περίληψη, Αθήνα 2011
50
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ρά το πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό του, γεγονός που
οφείλεται στα σημαντικά προβλήματα ευστάθειας που μπορεί να
δημιουργήσει η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ σε ένα απομονωμένο
ηλεκτρικό σύστημα όπως αυτό της Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια η
επιχείρηση, πέραν της δημιουργίας νέων θερμικών και
υδροηλεκτρικών σταθμών, στρέφεται και προς την αξιοποίηση των
εναλλακτικών μορφών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, γεωθερμία).50
Στο παρελθόν, τα υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας
εφαρμόζονταν
σε
απομονωμένα
συστήματα,
όπως
τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, δορυφορικούς σταθμούς και
περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο φαινόταν αδύνατη. Σήμερα
όμως η ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών
(ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, θερμικά
ηλιακά συστήματα) παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού τους και σε
συνδεδεμένες στο δίκτυο εφαρμογές.
Παρόλα αυτά, τα
συγκεκριμένα συστήματα εξαρτώνται έντονα από την πυκνότητα των
ανανεώσιμων δυναμικών (ταχύτητα αέρα, ηλιακή ακτινοβολία) τα
οποία διακρίνονται από έντονη στοχαστικότητα. Το συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό, πολλές φορές, απαιτεί την υπερδιαστασιολόγηση
των υβριδικών συστημάτων, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο
κόστος σχεδιασμού και κατ’ επέκταση στη μη ευρεία εφαρμογή των
ΑΠΕ.
Η συνεχείς έρευνα όμως στον τομέα των ΑΠΕ και συγκεκριμένα
των υβριδικών συστημάτων προσπαθεί να βρει τεχνικές έτσι ώστε η
τεχνολογία των ΑΠΕ να αριστοποιείται, η συνέργεια των ενεργειακών
πηγών να βελτιστοποιείται, ο έλεγχος των συστημάτων να
απλοποιείται, και τελικά τα υβριδικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής
να κατασκευάζονται με χαμηλό κόστος και να λειτουργούν με υψηλό
βαθμό αξιοπιστίας.
Η γνώση των μακροπρόθεσμων μετεωρολογικών δεδομένων
μιας περιοχής, όπως ταχύτητα ανέμου, ωριαία ηλιακή ακτινοβολία,
θερμοκρασία περιβάλλοντος, κρίνεται υψίστης σημασίας για τον
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σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός αυτόνομου, κυρίως,
συστήματος ηλεκτροπαραγωγής που κάνει χρήση ΑΠΕ.
Εάν στη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου για βελτίωση
του βιοτικού του επιπέδου, κυρίως από τις χώρες με υψηλό κατά
κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν, προστεθεί η διαρκής
αύξηση του πληθυσμού της γης, η μη ορθολογική χρήση της
ενέργειας, οι απώλειες των συστημάτων παραγωγής και
μεταφοράς ενέργειας και η γενική αδιαφορία του πολίτη για την
ενεργειακή σπατάλη, μπορεί κανείς να συνθέσει το σκηνικό της
αναστάτωσης του ενεργειακού ισοζυγίου του πλανήτη.
Το
σκηνικό αυτό όμως, φαίνεται τα τελευταία τριάντα χρόνια να έχει
πολλαπλά πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά
αρνητικά αποτελέσματα.
Η κλιματική αλλαγή και τα συνεπακόλουθα αυτής, όπως
πλημμύρες, ξηρασίες, τυφώνες, μειωμένη αγροτική παραγωγή,
επανεμφάνιση ασθενειών, όπως η ελονοσία, σημαντικές
οικονομικές ζημιές, καταστροφή οικοσυστημάτων, εξαφάνιση
ειδών, σύμφωνα με ειδικούς είναι ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα του πλανήτη, το οποίο οφείλεται στο μεγαλύτερο
μέρος του στη ζήτηση όλο και περισσότερης ενέργειας.51
Το εργοστάσιο του Αθερινόλακκου εγκαινιάστηκε το 2009
και έγινε με σκοπό να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια στην
Κρήτη, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα
κατά τους θερινούς μήνες λόγω του τουρισμού, για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών της. Άλλωστε, η εξασφάλιση της
πλήρους κάλυψης της ζήτησης των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών της «ναυαρχίδας» της γεωργικής παραγωγής και
της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας για τις επόμενες
δεκαετίες, αποτελεί βασική προτεραιότητα.
Η σημαντική τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της
Κρήτης αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη ραγδαία αύξηση
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.
51

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/5205/3/georganteasn_
energy.pdf / Περιβάλλον και Ανάπτυξη, μεταπτυχιακή (διπλωματική)
εργασία, Νικόλαος Γεωργαντέας, Αθήνα 2011
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Οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης στην Κρήτη είναι
διπλάσιοι από αυτούς που σημειώνονται στο σύνολο της χώρας,
ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται περίπου
στο 5% του συνόλου όλης της χώρας, με πρόβλεψη το ποσοστό
αυτό να αυξάνεται συνεχώς διαχρονικά.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι η συνολική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Συστήματος της Κρήτης μεταξύ
των ετών 1998 και 2008, δηλαδή σε μια δεκαετία, αυξήθηκε κατά 84%,
ενώ η αύξηση αυτή μεταξύ των ετών 1988 και 2008, δηλαδή μέσα σε
είκοσι χρόνια έφτασε το 235%.
Αυτή η πραγματικότητα επιβάλλει να ακολουθηθεί ένας
μακροχρόνιος σχεδιασμός που στοχεύει όχι μόνο στην ανάπτυξη
νέων, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην αξιοποίηση του φυσικού
πλούτου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Κρήτης για την
παραγωγή και μεταφορά καθαρής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της
στρατηγικής δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του
Ατμοηλεκτρικού Σταθμού του Αθερινόλακκου, ο οποίος διαθέτει
πλέον συνολική ισχύ 195,24MW.
Η επιλογή της θέσης του σταθμού έγινε ώστε να
ελαχιστοποιείται η οπτική όχληση. Έγιναν έργα διαμόρφωσης των
απαιτούμενων χώρων και προσπελάσεων, της εξασφάλισης
αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς κατασκευάστηκαν και οι
απαιτούμενες λιμενικές εγκαταστάσεις. Τον Αύγουστο του 2004
εντάχθηκαν στο σταθμό του Αθερινόλακκου οι δυο μηχανές
εσωτερικής καύσης, συνολικής ισχύος 102,3 MW, με καύσιμο μαζούτ
χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης, έργα προμήθειας και εγκατάστασης
των ντηζελομηχανών μετά των σχετικών βοηθητικών κτηρίων και
εγκαταστάσεων. Μέσα στο τελευταίο 12μηνο τέθηκαν σταδιακά σε
λειτουργία δυο σ΄τγχρονες ατμοστροβιλικές μονάδες, συνολικής
ισχύος 93 MW με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα
καύσης φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τους μελετητές και επενδυτές
του έργου αυτού, όλες αυτές οι σύγχρονες μονάδες έχουν εξαιρετικές
περιβαλλοντικές, λειτουργικές και ενεργειακές επιδόσεις.
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Πιο συγκεκριμένα :
Οι μονάδες λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ χαμηλού
θείου
– σε ποσοστό μικρότερο του 1%.
•
Έχουν επιπλέον δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, το
οποίο προβλέπεται να είναι διαθέσιμο στον ΑΗΣ
Αθερινόλακκου στο μέλλον.
•
Η
ειδική
κατανάλωση
καυσίμου
είναι
ιδιαίτερα
ικανοποιητική.
Αυτό, σε συνδυασμό με το
είδος του καυσίμου (μαζούτ
χαμηλού
κόστους έναντι του πετρελαίου ντίζελ), συντελεί
στη
μείωση
του
μέσου
κόστους
παραγωγής
της
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη.
•
Η δυνατότητα συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας κάθε
μονάδας μεταξύ 20 και 46,5 MW, προσδίδει μεγάλη ευελιξία
στην εκμετάλλευση του συστήματος της Κρήτης.
•
Οι μονάδες είναι πλήρως αυτόματες. Ο χειρισμός τους
γίνεται από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου (που είναι κοινός
για όλες τις μονάδες του σταθμού) από τρεις και μόνο
χειριστές συνολικά.
•
Τα εγκατεστημένα ηλεκτροστατικά φίλτρα εξασφαλίζουν τη
συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων.52
•

Ωστόσο, οι παραγωγικές επενδύσεις στην Κρήτη
συνεχίζονται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ για το
διάστημα 2009-2014, όπου εντείνονται οι προσπάθειες για την
περαιτέρω ενίσχυση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της,
ώστε να καλυφθεί πλήρως η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση του παραγωγικού
δυναμικού του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αθερινάλακκου με την

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε
σωματίδια στην έξοδο των φίλτρων να μειώνεται σε επίπεδα πολύ
μικρότερα των 30 mg/Nm3.
52

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την προσθήκη μηχανών εσωτερικής
καύσης, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού
αερίου, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο.
54 Για την υλοποίηση αυτού του επενδυτικού σχεδίου, απαιτείται η ανάπτυξη
και ενός σύγχρονου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση
Κορακιά – Παλαιοί Γαλήνοι, στο βόρειο τμήμα του νησιού, στα όρια των
Νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
Για το σταθμό παραγωγής, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινώσει
από τον Αύγουστο του 2008 τη χορήγηση Άδειας παραγωγής για δυο
μονάδες συνδυασμένου κύκλου ισχύος 250 MW έκαστη, με καύσιμο φυσικό
αέριο. Με την ολοκλήρωση του σταθμού, προβλέπεται η σταδιακή
53
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Προσθήκη νέας, ισχύος 100 MW.53 Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη
ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές του έργου. Συντάχθηκε επίσης, το
τελικό τεύχος διακήρυξης και η έγκρισή του από το διοικητικό
συμβούλιο της επιχείρησης, έγινε τον Ιούνιο του 2009,
Για τον εκσυγχρονισμό αλλά και την περιβαλλοντική
αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κρήτης,
αποφασίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΔΕΣΦΑ και τη ΔΕΗ,
η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Κρήτης.54
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό μέλημα
για όλους και με αυτή την αφετηρία καταβάλλετε κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές οχλήσεις
που προκαλούν οι δραστηριότητες αυτές, επενδύοντας συνεχώς
στην αναβάθμισή τους.
Ωστόσο η ΔΕΗ δεν περιορίζει τις προσπάθειές της στον
εκσυγχρονισμό των συμβατικών θερμοηλεκτρικών της μονάδων.
Παράλληλα, προγραμματίζει τη δυναμική επέκτασή της στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες. Σ’ αυτό το πλαίσιο και με στόχο την εκμετάλλευση του
αιολικού δυναμικού της Κρήτης, δημιουργήθηκε το Αιολικό Πάρκο
Ξηρολίμνης. Το Αιολικό πάρκο Ξιραλίμνης βρίσκεται αρκετά κοντά
στον Αθερινόλακκο, στην ομώνυμη περιοχή του Δήμου Ιτάνου της
Σητείας, έχει συνολική ισχύ 13,2 MW – δηλαδή 22 ανεμογεννήτριες
ισχύος 600 KW η κάθε μια – και η ετήσια παραγωγή του αναμένεται
να ανέλθει σε 42.000 MWh.

77
στην Ανατολική Κρήτη

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

Το Αιολικό πάρκο Ξιραλίμνης, πέρα από τον προφανή
περιβαλλοντικό του χαρακτήρα, καθώς παράγει καθαρή
ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από τη δύναμη του ανέμου, έχει
σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη καθώς εξασφαλίζει :
•
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 7.250 νοικοκυριών της
Κρήτης ετησίως
•
ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας
•
συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με την

απομάκρυνση των πεπαλαιωμένων μονάδων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων,
με προφανείς ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον, αλλά και για την
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γαζίου.
Αναφορικά με τη μορφή του φυσικού αερίου που θα χρησιμοποιηθεί
στο σταθμό της Κορακιάς, υπάρχουν δυο εναλλακτικές : στην
περίπτωση που το φυσικό αέριο είναι υγροποιημένο, τότε θα απαιτηθεί
η κατασκευή τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου, καθώς και η κατασκευή αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου
προς τους ΑΗΣ Χανίων και Αθερινόλακκου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν
συνατχθεί, από κοινού με το ΔΕΣΦΑ, προκαταρκτικές μελέτες για την
εγκατάσταση τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου και
παράλληλα
έχουν
ξεκινήσει
οι
διαδικασίες
επαφών
και
διαπραγματεύσεων για την απόκτηση της σχετικής γης.
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί συμπιεσμένο φυσικό αέριο,
τότε δεν απαιτείται η κατασκευή του σταθμού υγροποιημένου φυσικού
αερίου. Με την ολοκλήρωση του ενεργειακού κέντρου της Κορα΄κιάς
θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι :
• Σταδιακή κατάργηση των μονάδων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, η οποία
προβλέπεται στην προγραμματική συμφωνία Γαζίου.
• Βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος.
• Κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της Κρήτης σε
ηλεκτρική ενέργεια.
• Μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον
περιορισμό της λειτουργίας μονάδων με χαμηλό βαθμό απόδοσης και
με υψηλότερο κόστος καυσίμου.
• Δραστικός περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
ρύπων.

Το Αιολικό πάρκο Ξιρολίμνης αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά έργο της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην περιοχή της Κρήτης, καθώς το 1992 η εταιρία
εγκατέστησε το πρώτο Αιολικό Πάρκο του νησιού στην περιοχή της Μονής
Τοπλού. Το Αιολικό πάρκο Τοπλού, αποτελείται σήμερα από 17
ανεμογεννήτριες των 300 kW και από 3 ανεμογεννήτριες των 500 kW η
καθεμία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που ανέρχεται σε 6,6 MW. Η
συνολική παραγωγή του μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε 145.000 MWh και η
αποφυγή εκπομπής CO2 στους 123.250 τόνους.
56 Το πρώτο βρίσκεται στην περιοχή των Ακουμίων του Δήμου Λάμπης. Θα
έχει ισχύ 7,2 MW και θα αποτελείται από 7 ανεμογεννήτριες των 900 KW η
καθεμία. Η ετήσια παραγωγή του αναμένεται να ανέλθει σε 16.240 MWh. Το
δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή Κοπρινό του Δήμου Λάμπης. Η ισχύς του
θα είναι 9,9 MW και θα αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες των 900 KW η
καθεμία. Η ετήσια παραγωγή του αναμένεται να ανέλθει σε 22.330 MWh.
57 http://www.dei.gr/el/maios-2009/egkainia-atmoilektrikou-stathmouatherinolakkou-kai-aiolikou-parkou-ksirolimnis-apo-ton-upourgo-anaptuksisk-kxatzidaki
55
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απασχόληση τοπικών παραγωγικών μονάδων και επαγγελματιών
στη φάση κατασκευής του.
•
Τόνωση της τουριστικής κίνησης, καθώς το έργο αποτελεί
πόλο έλξης πολλών επισκεπτών για λόγους εκπαιδευτικούς και
τουριστικούς.
•
Βελτίωση υποδομών, με την υλοποίηση διαφόρων έργων
όπως, ηλεκτροδότηση μικρών χωριών και διάνοιξη δρόμων στον
ορεινό όγκο της περιοχής.
Εξίσου σημαντικά είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς το
Αιολικό Πάρκο Ξηρολίμνης55 εξασφαλίζει την αποφυγή εκπομπής σε
ετήσια βάση :
•
35.700 τόνων διοξειδίου του άνθρακα
•
546 τόνων διοξειδίου του θείου
•
1.092 τόνων οξειδίων του αζώτου και
•
28.014 τόνων στάχτης / κατάλοιπα
Τα έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες περιλαμβάνουν δυο ακόμη
Αιολικά Πάρκα στο νομό Ρεθύμνου, για τα οποία έχει υπογραφεί
σύμβαση για την κατασκευή τους. 56
Επίσης, στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας, έχει εκδοθεί άδεια
παραγωγής και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στον
Αθερινόλακκο, ισχύος 480 KW.57
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Για τα παραπάνω, σαφώς η περιβαλλοντική μελέτη στην
περιοχή του Αθερινόλακκου είναι αναγκαία για τη βιώσιμη λειτουργία
του εγχειρήματος αυτού. Βάσει της επιστημονικής έρευνας που
διενήργησε το προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, από τα μέχρι τώρα
στοιχεία, δε διαπιστώθηκε επιβάρυνση της θαλάσσιας οικολογίας και
βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας από τη
λειτουργία του σταθμού αυτού.58
Τονίστηκε ιδιαίτερα από την επιστημονική ομάδα, ότι δεν
προκύπτει λόγος τροποποίησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών
όρων λειτουργίας του συγκεκριμένου σταθμού, που σημαίνει πως
μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.59
Όσον αφορά την προαναφερθείσα περιβαλλοντική μελέτη,
μπορεί οι ελληνικές υπηρεσίες να μην ξέρουν πολλά από
ηλιοθερμικούς σταθμούς, η τεχνολογία να είναι εντελώς καινούρια,
αλλά μπροστά στην εγκατάσταση αυτού, του πρώτου μεγάλου
σταθμού στην Ευρώπη, στην περιοχή του Αθερινόλακκου,
προσπάθησαν όλοι οι φορείς να διασφαλίσουν με αυστηρότητα
τους περιβαλλοντικούς όρους. Η περιβαλλοντική μελέτη εγκρίθηκε
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θέτοντας αυστηρούς
όρους για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού που είναι
βέβαια φιλικότερος προς το περιβάλλον αλλά με πολλές γκρίζες
ζώνες. Και αυτά τα «ανοικτά» ζητήματα, όπως οι 21.000 καθρέπτες, ο
λέβητας με τους 540 βαθμούς, ο πύργος των 140 μ., είναι μερικά από
τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπισθούν.
Ο ηλιοθερμικός σταθμός θα αποτελείται από ηλιοστάτες οι
οποίοι ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν κεντρικό
συλλέκτη.60
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ και πραγματοποιήθηκε μετά από
αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του Λασιθίου, που χρονολογούνται από
την περίοδο αδειοδότησης λειτουργίας της μονάδας.
59 http://www.creteplus.gr/news/parousiasi-periballontikis-meletisatherinolakkos-36239.html
60 ο κεντρικός συλλέκτης βρίσκεται στην κορυφή του ηλιακού πύργου και
θερμαίνει υγρό μέσο με το οποίο γίνεται παραγωγή θερμού ατμού ο οποίος
τελικώς χρησιμοποιείται σε στρόβιλο-γεννήτρια για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
58

Οι ηλιοστάτες είναι κάτοπτρα που συγκεντρώνουν τις ακτίνες του
ηλίου και τις αντανακλούν πάνω στον συλλέκτη. Οι ηλιοστάτες είναι
τοποθετημένοι σε ασύμμετρα τόξα γύρω από τον συλλέκτη. Ο κάθε
ηλιοστάτης αποτελείται από δυο επίπεδα κάτοπτρα με συνολική
επιφάνεια ~14 m2 τοποθετημένα πάνω σε έναν μικρό πυλώνα και με
δυνατότητα κίνησης σε δυο άξονες. Το κάθε κάτοπτρο των ηλιοστατών
έχει μήκος 3,25 m και πλάτος 2,25 m. Το πάχος του είναι περίπου 4 mm.
Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται High Transmission Float Glass. Τα
κάτοπτρα βιδώνονται πάνω σε βάσεις με ελαφρώς κυρτωμένα άκρα.
Ο κάθε ηλιοστάτης είναι στηριγμένος σε έναν πυλώνα με υπέργειο ύψος
περίπου 1,3 m. Ανάλογα με τον τύπο εδάφους αναπτύσσεται το
κατάλληλο σύστημα θεμελίωσης.
Στον πυλώνα του ηλιοστάτη
στερεώνεται και το σύστημα κίνησης των κατόπτρων.
61
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Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού παραγωγής
ανέρχεται σε 38 MWe. Η μέγιστη αποδιδόμενη στο δίκτυο ισχύς
ανέρχεται επίσης σε 38 MWe.
Ο
ηλιοθερμικός
σταθμός
δεν
περιλαμβάνει
σύστημα
αποθήκευσης θερμικής ενέργειας. Ο σταθμός χρησιμοποιεί την
τεχνολογία πύργου ισχύος LPT-550 με επίπεδα κάτοπτρα. Ο
προτεινόμενος Η/Θ σταθμός θα αποτελείται από ένα ηλιακό
πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει έναν πύργο ισχύος που
περιβάλλεται από μια συστοιχία ηλιοστατών εγκατεστημένους σε
θέσεις που μεγιστοποιούν την πυκνότητά τους και με το βαθμό
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο
διαθέσιμης γης. Οι ηλιοστάτες61 αποτελούν στερεωμένα επίπεδα
γυάλινα κάτοπτρα που αυτόνομα παρακολουθούν την κίνηση
του ήλιου μεγιστοποιώντας έτσι την αντανάκλαση των ακτινών
του πάνω στον ηλιακό λέβητα-συλλέκτη ο οποίος βρίσκεται στον
πύργο ισχύος.
Ο ηλιακός συλλέκτης-λέβητας βρίσκεται τοποθετημένος
πάνω στον πύργο. Στον πύργο μπορεί με την υπάρχουσα
τεχνολογία να παραχθεί ατμός με μέγιστη πίεση 165 bar και
θερμοκρασία έως 540οC!
Ο ατμός που παράγεται στον ηλιακό λέβητα συγκεντρώνεται και
οδηγείται στον ατμοστρόβιλο που είναι συνδεδεμένος με την
ηλεκτρογεννήτρια όπου και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.
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Στο σταθμό περιλαμβάνεται ένα εφεδρικό σύστημα με δυο
συμβατικούς λέβητες που τροφοδοτεί ακαριαία με συμπληρωματική
παροχή ατμού τον ατμοστρόβιλο σε περίπτωση προσωρινής
μείωσης της παροχής ατμού από τον ηλιακό λέβητα. Ο κάθε
λέβητας είναι τυποποιημένος και έχει ονομαστική ισχύ για την
παραγωγή 7 MWe ο μικρός και 30 MWe ο μεγάλος, χωρίς τη
συμβολή του ηλιακού πεδίου.
Για τους σκοπούς του έργου θα τοποθετηθούν περίπου 21.000
ηλιοστάτες. Ο ηλιακός συλλέκτης βρίσκεται στην κορυφή του
πύργου ισχύος. Το συνολικό ύψος του πύργου από το κατώτερο
σημείο του ηλιακού πεδίου ανέρχεται στα 140m.62 Ο πύργος
τοποθετείται στη μέση ειδικά διαμορφωμένης πλατείας με εσωτερική
οδοποιία
όπου
θα
εγκατασταθεί
και
ο
υπόλοιπος
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του έργου.
Για την κάλυψη των αναγκών νερού του σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής εγκαθίσταται μια δεξαμενή αποθήκευσης, όγκου
800 m3. Ο χώρος όπου χωροθετείται η δεξαμενή ακατέργαστου
νερού καλύπτει μια έκταση περίπου 100 m2. Η δεξαμενή θα έχει ύψος
περίπου 8m.
Για την κάλυψη των αναγκών απιονισμένου νερού του
σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής
εγκαθίσταται
μια
δεξαμενή
3
αποθήκευσης, όγκου 400 m . Ο χώρος όπου χωροθετείται η
δεξαμενή ακατέργαστου νερού καλύπτει μια έκταση περίπου 100 m2.
Η δεξαμενή θα έχει ύψος περίπου 4m. Τα βιομηχανικά υγρά
απόβλητα τα οποία παράγονται κατά τη φάση λειτουργίας του η/θ
σταθμού αποτελούνται από :
• υγρά απόβλητα στρατσωνισμού του ατμολέβητα (περίπου 16
m3/ημέρα)
• υγρά απόβλητα εκκίνησης ατμολεβήτων (περίπου 8m3/ημέρα)
ο ηλιακός συλλέκτης αποτελείται από το τμήμα του ατμολέβητα και το
τμήμα του υπερθερμαντή / αναθερμαντή. Τα δυο αυτά τμήματα έχουν
συνολικό ύψος περίπου 17 m. Πάνω από αυτά τα τμήματα υπάρχει το
ατμοδοχείο και προστατευτικά μονωτικά κεραμικά φύλλα. Όλα αυτά
προσθέτουν άλλα 3m ύψος, έτσι το συνολικό ύψος του πύργου ισχύος από
τα 120 m. Ανέρχεται σε 140m.
62
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• υγρά απόβλητα από την αναγέννηση των ρητινών της
μονάδας απιονισμού
• υγρά απόβλητα από εξυδατώσεις αγωγού και δεξαμενής
αποθήκευσης πετρελαίου
• υγρά απόβλητα από πλύσεις δαπέδων των μονάδων
εξοπλισμού
• διαρροές στους χώρους παραλαβής και διακίνησης καυσίμου
• νερά αποστράγγισης από την πάχυνση της ιλύος.
Τα απόβλητα αυτά θα επεξεργάζονται στο Σύστημα
Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) που θα
βρίσκεται εντός του γηπέδου εγκατάστασης του έργου (και
συγκεκριμένα στο power block).
Η διάθεση των
επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων προτείνεται να
γίνει σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης αποβλήτων εντός των ορίων
του γηπέδου εγκατάστασης του έργου. Μετά την επεξεργασία
του στη ΣΚΥΒΑ το υγρό απόβλητο θα καταλήγει σε μια δεξαμενή η
οποία θα χρησιμεύει για την προσωρινή αποθήκευση των υγρών
αποβλήτων. Τα ειδικά απόβλητα, τα οποία παράγονται κατά τη
φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προσιδιάζουν με τα
τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά είναι κυρίως
τα λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται απ’ τη συντήρηση
των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται.
Δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες ειδικών αποβλήτων
(καυσίμων και λιπαντικών) θα προέρχονται από τυχαία
περιστατικά, όπως π.χ. διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων
από βλάβη, αμέλεια κλπ. Στα ειδικά απόβλητα συγκαταλέγεται και
η επεξεργασμένη ιλύς του ΣΚΥΒΑ. Τα ειδικά απόβλητα θα
συγκεντρώνονται σε ειδικές δεξαμενές που θα υπάρχουν εντός
του γηπέδου και θα συλλέγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα
από εταιρεία πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη για τη διαχείριση
τέτοιου είδους αποβλήτων.
Η καθιζάνουσα λάσπη της μονάδας βιολογικού
καθαρισμού αστικών λυμάτων (τύπου compact) καθώς και οι
λάσπες των αστικών λυμάτων θα συλλέγονται κατά τακτά
χρονικά
διαστήματα
από
εταιρεία
πιστοποιημένη
και
αδειοδοτημένη για τη διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων.
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Οι εταιρείες αυτές συνήθως μεταφέρουν τέτοιου είδους λυμάτων σε
περιοχές όπου υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού αστικών
λυμάτων (π.χ. Σητεία, Αγ. Νικόλαος, κλπ).63
Παρόλο που η περιβαλλοντική μελέτη έχει αναλύσει και επεξηγεί
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη
συγκεκριμένη περίπτωση, οι αντιδράσεις των φορέων, των απλών
πολιτών, των περιβαλλοντικών ομάδων, των πολιτιστικών συλλόγων
και οποιουδήποτε άλλου, είναι πολλές και αναπόφευκτες. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρονται τα υπέρ και τα κατά αυτής της
επένδυσης από τη ματιά φορέων, πολιτών και περιβαλλοντικών
ομάδων στη συνέχεια.
Σημειώνεται πως, περίπου 10.000 στρέμματα γης ερημώνουν,
περιφράσσονται και εγκαθίστανται εκεί χιλιάδες ηλιακοί συλλέκτες,
ατμογεννήτριες, ατμοστρόβιλοι, συμπυκνωτές, δεξαμενές (νιτρικού
νατρίου και καλίου), υπέργειες και υπόγειες δεξαμενές, κτήρια,
υποσταθμοί κ.α. Η ετήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται σε χιλιάδες
κυβικά και οι ανάγκες θα καλυφθούν από γεωτρήσεις – ως επί το
πλείστον – και από συλλογή των ομβρίων. Παράλληλα θα γίνουν
συνωδά έργα (οδοποιία, έργα διασύνδεσης κ.α.). Επίσης, παρά το
ότι αναφερόμαστε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα υπάρχει
μαγάλη ρύπανση του περιβάλλοντος που θα οφείλεται στα
χρησιμοποιούμενα λάδια, διαθερμικά ρευστά, βιοκαύσιμα, παλιά
ανταλλακτικά, υγρά νιτρικά άλατα (ευθέως καρκινογόνα) ενώ
παράλληλα λόγω αποθήκευσης και μεταφοράς της ηλεκτρικής
ενέργειας θα δημιουργηθούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η
συνολική παραγόμενη ισχύς θα είναι γύρω στα 250 MW. Η ευρύτερη
περιοχή όμως δε θα κερδίσει τίποτα. Οι επενδυτές δεν προβλέπεται
να δίνουν ως αντάλλαγμα στο Δήμο και οι θέσεις εργασίας θα είναι
περιορισμένες. Αυτό που ουσιαστικά και σίγουρα χάνεται είναι γύρω
στα 10.000 στρέμματα γης, όπως προαναφέρθηκε, που θα
περιφραχθούν, χιλιάδες κυβικά νερό που θα λείψουν από το
Παλαίκαστρο μέχρι και τη Ζάκρο, με τεράστιες συνέπειες για τη
γεωργία και την κτηνοτροφία, μελλοντική τουριστική αξιοποίηση της
http://www.patris.gr/articles/206403#.U44PWvl_vE2, Κώστας
Μπογδανίδης, αρθρογράφος
63
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περιοχής η οποία εάν μετατραπεί σε «ένα απέραντο πεδίο
εφαρμογής ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ΑΠΕ ή ΒΑΠΕ» χάνεται η
δυνατότητα να θεσμοθετηθεί το Γεωπάρκο Σητείας (που διαθέτει
σπήλαια, παραλίες, χλωρίδα, πανίδα, φαράγγια, αρχαιολογικά
ευρήματα).
Επίσης, ήδη γίνονται σε άλλες περιοχές
αναστυλώσεις παλαιών εγκαταλελειμμένων οικισμών με τεράστιο
τουριστικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Αυτοί που προφανώς
κερδίζουν είναι μόνο οι επενδυτές (κυρίως ξένες εταιρείες) οι
οποίοι εκμεταλλεύονται επιχορηγούμενα προγράμματα της ΕΟΚ.
Το ελληνικό κράτος εξυπηρετεί τις εταιρείες αυτές με διαδικασίες
fast-track (αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλα – προσφυγές,
εκδικάσεις – στα γρήγορα. Οι εταιρείες πουλάνε το παραγόμενο
ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο μας και από τη γη μας στη ΔΕΗ
(δηλαδή σε εμάς) και τα χρήματα (μας) εξάγονται. Η Κρήτη
καταναλώνει 700-800 MW ετησίως και έχουν γίνει αιτήσεις για
παραγωγή 4.500 MW (σε όλη την Κρήτη).
Αντιλαμβανόμαστε ότι προορίζουν την Κρήτη για
Βιομηχανικό πάρκο εφ’ όλης της ύλης. Η Κρήτη προορίζεται νε
μετατραπεί (και λόγω ηλιοφάνειας) σε μπαταρία της Ευρώπης (με
πρωταγωνιστή την επαρχία Σητείας. Λεηλατούν, καταστρέφουν
τον τόπο και περιορίζουν στο ελάχιστο τις δυνατότητες
ανάπτυξης της περιοχής. Αν επιτραπεί αυτό, να εγκατασταθούν
οι ΒΑΠΕ, το εργοστάσιο στον Αθερινόλακκο που προφανώς δεν
είναι φιλικό προς το περιβάλλον, θα κλείσει αντισταθμιστικά;
Μπορεί η περιβαλλοντική μελέτη ή αρμόδιοι του έργου να
εγγυηθούν ότι οι γεωτρήσεις που θα ανοιχτούν – μόνο για τη
θέση Φουρνιά η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 53.000 κ.μ. εκ
των οποίων 31.000 κ.μ. θα αντλούνται από δυο γεωτρήσεις
σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ – δε θα επηρεάσουν τον
υδροφόρο ορίζοντα με απρόβλεπτες συνέπειες; Σε περίπτωση
ατυχήματος πώς μπορεί κανείς να είναι ήσυχος πως δε θα
υπάρξει διαρροή νιτρικών (ευθέως καρκινογόνα, γιατί
μετατρέπονται σε νιτραζαμίνες στο παχύ έντερο) τα οποία θα
περάσουν στο πόσιμο νερό; Αναφέρετε στην αδειοδότηση του
ΥΠΕΚΑ ότι πρέπει να διεξάγονται μετρήσεις της στάθμης του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με ευθύνη του φορέα του έργου.

85
στην Ανατολική Κρήτη

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

Δηλαδή, θα σταματήσει κάποτε το ΥΠΕΚΑ να εγκρίνει και να
αδειοδοτεί ή θα ‘υποκύπτει’ συνεχώς στις πιέσεις των επενδυτών και
ποια είναι τα όρια, ποιοι θα τα θέσουν, της ‘ήπιας αυτής ανάπτυξης’;
Γιατί οι ΒΑΠΕ αποτελούν ανάπτυξη για τον τόπο, τι προσφέρουν και
με ποιο τρόπο;64
Αντιστοίχως και άλλοι φορείς έχουν εκφράσει τη δυσπιστία
τους για την υλοποίηση όσων είχε υποσχεθεί η διοίκηση της ΔΕΗ
αναφορικά με τη λειτουργία του εργοστασίου.
«Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει στο Λασίθι, αλλά και στις επιπτώσεις που προέκυψαν
από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Ως παράδειγμα
αναφέρεται ότι δεν έχει προχωρήσει η αναδάσωση της γύρω
περιοχής, ενώ «η χρήση φυσικού αερίου καθυστερεί, χωρίς να
γνωρίζουμε πότε θα μπει στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης».
Επιπλέον κάνοντας λόγο για τις πετρήσεις αερίων ρύπων σε
κατοικημένες περιοχές, σημειώνεται ότι ο νομός Λασιθίου έμπρακτα
έχει δείξει ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και ηλεκτρισμού με τη
μεγάλη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (από τα 160
MW ενέργειας, που παράγονται από τις ανεμογεννήτριες, τα 100 MW
παράγονται στο νομό Λασιθίου), γεγονός που θα πρέπει να
απασχολήσει το υπουργείο ανάπτυξης ούτως ώστε να υπάρξει
επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης.
Αιτιολογώντας τους λόγους βάσει των οποίων υπάρχει
καθολική αντίδραση στο θέμα της αύξησης ισχύος στον ΑΗΣ,
τονίζεται ότι ο νομός συνεισφέρει παραπάνω απ’ ότι του αναλογεί
στο ενεργειακό της Κρήτης με τον ΑΗΣ και με τα αιολικά πάρκα που
ήδη λειτουργούν. Η δυσπιστία όλων σχετίζεται και με τη μη τήρηση
των υπεσχημένων για τη λειτουργία του εργοστασίου. Συγκεκριμένα,
«δεν προχωρεί η εισαγωγή του φυσικού αερίου για χρήση στον
Αθερινόλακκο, με την οποία εξ αρχής είχε συνδεθεί η λειτουργία του
σταθμού και επίσης βασικοί περιβαλλοντολογικοί όροι δεν τηρούνται
από τη ΔΕΗ (αναδάσωση περιοχής, αποδέκτης υγρών αποβλήτων,
64

http://www.sitiapress.gr/sitia/Default.aspx?tabid=90&aid=1139#.U5M1Nfl_v
E1, Νίκος Καραμανωλάκης

http://www.patris.gr/articles/167266/103307#.U5M1J_I_vE1, Κώστας
Μπογδανίδης (αναφορές από τον Ι. Αναστασάκη, Νομάρχη Λασιθίου)
65
66

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&i
d=6004&ltemid=32, Οικολογική Ομάδα Σητείας
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Εξίσου αρνητικές είναι και οι θέσεις των περιβαλλοντικών ομάδων
του Νομού Λασιθίου για τη λειτουργία της μονάδας στον
Αθερινόλακκο. Πιο συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί από την πλευρά
τους, πως τα εγκαίνια του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού στον
Αθερινόλακκο είναι εγκαίνια ντροπής και θλίψης για τη χαμένη
ευκαιρία της Κρήτης να γίνει ενεργειακό πρότυπο στη Μεσόγειο
μέσα από την απεξάρτησή της από το πετρέλαιο, στηριγμένη
στην εξοικονόμηση, στις ΑΠΕ και στους αντλισιοταμιευτήρες
νερού αναστρέψιμης λειτουργίας.
Στη συνολική ενεργειακή
φθορά της Κρήτης, βαρύτατες ευθύνες έχουν και όλοι εκείνοι οι
τοπικοί παράγοντες που συναίνεσαν στην υλοποίηση του έργου
αυτού. Ο Αθερινόλακκος δεν είναι όμως πρόβλημα μόνο για το
Λασίθι. Είναι πρόβλημα για την Κρήτη, την Ελλάδα, τον πλανήτη
που απειλείται από την κλιματική αλλαγή. Η λύση του ενεργειακού
προβλήματος της Κρήτης μπορεί να αναζητηθεί μόνο σε μια
συνεννόηση όλης της Κρήτης, όλων των φορέων της,
συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων με
στόχο την ταχύτερη δυνατή απεξάρτησή της από τα ορυκτά
καύσιμα.66
Συνεχίζοντας αναφέρουν τις μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις από την εγκατάσταση του σταθμού αυτού, αφού η
λειτουργία του δε μπορεί να αποτραπεί και τα όριά της συνεχώς
αυξάνονται με εργασίες για την εγκατάσταση επί πλέον
υποδομών. Η τεχνική δυνατότητα για αυτή την εξέλιξη έχει ήδη
δοθεί με την έγκριση χωροθέτησης του έργου και την έγκριση της
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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μετρήσεις αέριων ρύπων και σε άλλα σημεία κατοικημένων
περιοχών κλπ). Προτείνεται η αύξηση των ενεργειακών αναγκών
της Κρήτης να καλυφθεί με τις ΑΠΕ και με το φυσικό αέριο».65
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Έχουν ήδη εγκριθεί :
1. η εγκατάσταση δεξαμενών μαζούτ χωρητικότητας 90.000 κ.μ., αντί
των 40.000 κ.μ. της προηγούμενης Μ.Π.Ε. (υπερδιπλασιασμό
υποδομής!).
2. η εγκατάσταση δεξαμενών ημερήσιας καύσης χωρητικότητας
2.000 κ.μ. αντί των 400 κ.μ.
3. η εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης ντίζελ (τώρα πια μαζούτ)
χωρητικότητας 7.500 κ.μ. αντί των αρχικώς 3.600 κ.μ.
4. επί πλέον, ανετράπη η ομόφωνη απορριπτική απόφαση για την
εγκατάσταση γραμμών υψηλής τάσης και ψηφίζοντας τη Μ.Π.Ε.
εγκρίθηκε η χωροθέτηση δυο γραμμών υψηλής τάσης στην
ευαίσθητη αισθητικά, τουριστικά, περιβαλλοντικά ζώνη της νότιας
παραλίας (Γούδουρας – Μακρύ Γιαλός – Ιεράπετρα) με διατήρηση
και χωρίς μετατόπιση ή κατάργηση της παραλιακής γραμμής, με
αποτέλεσμα
την
απαξίωση
εκτάσεων
οικοπεδικής
αξίας
εκατομμυρίων ευρώ με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην όλη ανάπτυξη
και τη δημόσια υγεία. Το πρόβλημα είναι πως αυτή η κατά κράτος
αρνητική εξέλιξη δεν μπορεί να αποτραπεί άμεσα όσον αφορά τη
λειτουργία του σταθμού. Θα μπορούσε όμως μακροπρόθεσμα με
σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύος και με την εισαγωγή φυσικού
αερίου ή άλλων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων. Με την
εφαρμογή επίσης περιβαλλοντικών όρων, ελέγχων, υλοποίησης
αναπτυξιακών έργων κ.λ.π. με βασική προϋπόθεση την ενότητα
όλων των πολιτών του Λασιθίου και των θεσμικών οργάνων.
Βάση αυτών προτείνετε να ακυρωθούν οι τελευταίες
αποφάσεις και να παραμείνουν οι αρχικές με την αιτιολογία πως η
ΔΕΗ και η πολιτεία αθέτησαν τον προγραμματισμό π.χ. αύξηση
ισχύος, τους περιβαλλοντικούς όρους και της απόκρυψης των
περιβαλλοντικών κινδύνων από τέτοιου είδους μονάδες.67

67

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
195&ltemid=82

Εικόνα 54
Άποψη της περιοχής του Αθερινόλακκου
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Εικόνα 55
Άποψη της περιοχής του Αθερινόλακκου
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4. Επένδυση στη Μονή Τοπλού
- Βορειοανατολική Κρήτη
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Εικόνα 56
Αεροφωτογραφία όπου εικονίζεται τμήμα των ανατολικών ακτών της
χερσονήσου Σίδερο, στην περιοχή της Σητείας, στην Κρήτη.
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Εικόνα 57

Επομένως παρατηρείτε ένα σπάνιο και αξιόλογο, διατηρημένο και
υπό καθεστώς προστασίας, φυσικό τοπίο. Συγχρόνως όμως
πρόκειται για ένα τοπίο σε μετάβαση, καθώς εδώ σχεδιάζεται η
μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην Ελλάδα ενώ η κοινωνική
σύγκρουση που έχει αναδυθεί γύρω από την επένδυση
αναδεικνύει αυτό το τοπίο ως ένα από τα περισσότερο
διακυβευμένα τοπία της χώρας. Τη διατήρηση του φυσικού
τοπίου στο Κάβο Σίδερο εξηγεί η μοναστηριακή ιδιοκτησία της
έκτασης. Το σύνολο σχεδόν της χερσονήσου αποτελεί ιδιοκτησία
του εκκλησιαστικού ιδρύματος που συνέστησε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 η τοπική Μονή Τοπλού.68

Η Μονή Τοπλού είναι ένα μοναστήρι στην ανατολική πλευρά της
Κρήτης και βρίσκεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Σητείας και 6
χιλιόμετρα βόρεια του Παλαικάστρου της επαρχίας Σητείας. Η αρχική
ονομασία της μονής είναι «Παναγία η Ακρωτηριανή» όπως προκύπτει
από επίσημα έγγραφα και σφραγίδες του 15ου ή του 16ου αιώνα.
68

σχήμα 2
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Το λοφώδες ανάγλυφο – όπου κυριαρχεί η φρυγανώδης
βλάστηση και η βόσκηση είναι η κύρια δραστηριότητα –
περιστοιχίζει την πεδινή, αγροτική έκταση στο κέντρο της
χερσονήσου. Ο φωτογραφικός φακός εστιάζει στην ανατολική
απόληξη αυτής της πεδιάδας, την οποία αποτελούν το
φοινικόδασος του Βάι και η παραλία του. Η φήμη της αμόλυντης
αμμουδιάς και των καταγάλανων νερών συναγωνίζεται την
οικολογική σπουδαιότητα του δάσους με το σπάνιο φοίνικα του
Θεόφραστου. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000,
ενώ επιμέρους τοποθεσίες έχουν χαρακτηρισθεί ως τόποι
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με την εξαίρεση αφενός των
εντατικών καλλιεργειών (εικονίζονται σε δεύτερο πλάνο στην
αεροφωτογραφία) και αφετέρου του χώρου στάθμευσης, του
εστιατορίου και των άλλων πρόχειρων κατασκευών που
εξυπηρετούν τους επισκέπτες του Βάι (κάτω αριστερά της
αεροφωτογραφίας), είναι χαρακτηριστική η απουσία σημαντικής
ανθρώπινης παρουσίας στο τοπίο. (εικόνα 57, σχήμα 2)
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Η Μονή Τοπλού (εικόνα 58 & εικόνα 59), με την εκμίσθωση της
έκτασης, στοχεύει στην οικονομική υποστήριξη των κοινωφελών
σκοπών του ιδρύματος και ακολούθως στην ανάπτυξη της
περιοχής.
Σχεδιάζεται έτσι μια ολοκληρωμένη τουριστική
επένδυση. Πρόκειται για ένα μέγα-θέρετρο γκολφ με επενδυτικό
κόστος 1,2 δις ευρώ (η μεγαλύτερη ξένη άμεση επένδυση στον
τομέα του τουρισμού στη χώρα.

Εικόνα 58

Εικόνα 59

Με την ονομασία «Τοπλού» αναφέρεται πρώτη φορά σε τουρκικό
έγγραφο του 1673. για την προέλευση του ονόματος της μονής έχουν
ειπωθεί πολλές εκδοχές με την πιο αληθοφανή όμως να υποστηρίζει
πως προέρχεται από τη συγκοπή της λέξης πλού(σιο) καθώς το
μοναστήρι διέθετε και διαθέτει ακόμα και σήμερα τεράστια ακίνητη
περιουσία (κτήματα, αμπελώνες, ελαιώνες). Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι ακόμα και σήμερα όταν αναφέρονται στη μονή, την
προσφωνούν με το όνομα «Το Μεγάλο Μοναστήρι». Η μονή βρισκόταν
σε ακμή τον 14ο και 15ο αιώνα εάν κρίνει κανείς από το μεγάλο αριθμό
σημαντικών βυζαντινών εικόνων εκείνης της περιόδου που απηχούν
πιστά την εξέλιξη της κωνσταντινουπολίτικης ζωγραφικής που σταδιακά
εξαπλωνόταν στην Κρήτη από την πτώση της Πόλης και μετά. Η υψηλή
εικαστική αξία των εικόνων είναι επίσης ενδεικτική του υψηλού επιπέδου
της παιδείας των μοναχών της Μονής, που διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου της αναγεννησιακής
Κρήτης.
Η σημερινή μορφή της μονής είναι φρουριακή
σταυροπηγιακή, έχει τετράγωνο σχήμα και περιβάλλεται από ένα ψηλό
τοίχο με ύψος περίπου 10 μέτρα. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει
είναι περίπου 800 τμ., ενώ αναπτύσσεται σε 3 ορόφους γύρω από την
εσωτερική αυλή. Η πρόσοψη της μονής έχει μορφή αετωματική
αναγεννησιακού τύπου. Η οικοδόμηση της μονής με αυτή τη μορφή
έγινε στα τελευταία χρόνια της Ενετοκρατίας όταν ήταν ολοφάνερη η
τουρκική απειλή.
Περιλαμβάνει επίσης, διάφορους βοηθητικούς
χώρους, σαράντα στο σύνολο, όπως μαγειρεία, φούρνους, κελιά,
ξενώνες, ηγουμενείο και αποθήκες, τα οποία αναστηλώνονται με την
εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η μονή έχει ανακαινιστεί και
αναστηλωθεί πολλές φορές. Έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο
αξιόλογα μοναστήρια. Επίσης είναι το μοναδικό που σώζεται από τα
πολλά μικρά και μεγάλα που υπήρχαν κάποτε στην περιοχή και τα
οποία καταστράφηκαν από τους απελευθερωτικούς πολέμους και τις
λεηλασίες από τις πειρατικές επιδρομές. Στο μουσείο της μονής εκτός

Εικόνα 60

Εικόνα 61

σχήμα 3

Εικόνα 62
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Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχεία μεικτού τύπου και
τουριστικές κατοικίες που κατανέμονται σε έξι χωριά στο σύνολο
της έκτασης των 25.000 στρεμμάτων.(σχήμα 3 & εικόνα 60,61,62)
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Εικόνα 63

Εικόνα 64

Εικόνα 65

Η συνολική δυναμικότητα του συγκροτήματος είναι 7.000 κλίνες
ενώ προβλέπονται ακόμα 3 γήπεδα γκόλφ. (εικόνα 63,64,65)
Για τους υποστηρικτές της επένδυσης, το συγκεκριμένο
έργο αποτελεί μια αναγκαιότητα της περιοχής.
Όμως οι
υποθέσεις και τα συμπεράσματα των μελετών του επενδυτή
σχετικά με την αναπτυξιακή υστέρηση της περιοχής αλλά και –
κυρίως- σχετικά με τη θετική συμβολή του έργου στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη είναι σε σημαντικό βαθμό αβάσιμες. Οι
θετικές επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία θα
είναι σημαντικά μικρότερες από ότι υπολογίζει η εταιρία, εξαιτίας
του πυρήνα του επενδυτικού αντικειμένου αλλά και λόγω του
μεγέθους του συγκροτήματος και των οικονομικών –
οργανωτικών χαρακτηριστικών που διέπουν την κατασκευή και
εκμετάλλευσή του. Συγχρόνως η δημιουργία απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο αφορά λιγότερο στον ντόπιο πληθυσμό και
περισσότερο σε εισροή εργατικού δυναμικού, οι οποία συντελεί
σε υψηλές οικονομικές διαρροές.
Τέλος, η κυριότερη έμμεση επίπτωση του έργου θα είναι η
επιτάχυνση της τουριστικής αστικοποίησης της περιοχής. Η
τελευταία ήδη δρομολογείται – ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη
επένδυση – μέσα από τα νέα πολεοδομικά σχέδια των τοπικών
δήμων και της νομαρχίας (διατήρηση της εκτός σχεδίου
δόμησης, νέες ιδιωτικές πολεοδομήσεις), ενώ κρίσιμη είναι και η
πίεση για την πραγματοποίηση δυο ακόμα παρόμοιων
επενδύσεων στην περιοχή. Έτσι αναμένεται, σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα, η εγκαθίδρυση σε αυτή τη γωνιά της Κρήτης, του
κυρίαρχου και μη αειφορικού προτύπου χωρικής ανάπτυξης που
στηρίζεται στον τουρισμό.
Τα νέα πολεοδομικά σχέδια
εκφράζουν την άρνηση της τοπικής κοινωνίας να επιβάλλει
σημαντικούς περιορισμούς στον εαυτό της με στόχο τη
διατήρηση του φυσικού τοπίου ως κεντρικού τοπικού συγκριτικού
πλεονεκτήματος. Ενώ όμως σε πολλές τουριστικές περιοχές
ελλοχεύουν λανθάνουσες κοινωνικές συγκρούσεις, στην
περίπτωση του Κάβο Σίδερο η σχεδιαζόμενη επένδυση συνάντησε
τη σθεναρή αντίδραση πολλών ατόμων και συλλογικοτήτων.
Δημιουργήθηκε έτσι μια σημαντική χωροκοινωνική σύγκρουση

http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-4729/landscapescat/67/255-kavo-sidero.html
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γύρω από το κοινό διακύβευμα της τοπικής ανάπτυξης με
έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Η σύγκρουση
αυτή έκανε φανερή την αντιπαραβολή δυο διαφορετικών
συστημάτων αξιών, όπου σε γενικές γραμμές οι φορείς και οι
υποστηρικτές διέβλεπαν μια έκταση «υπό αξιοποίηση» και οι
αντιδρώντες ένα δημόσιο πόρο «υπό προστασία». Για τους
πρώτους, η μεγάλη επένδυση προστατεύει το περιβάλλον, για
τους δεύτερους, το καταστρέφει ανεπανόρθωτα.
Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια διπολική
σύγκρουση αλλά με την αλληλεπίδραση πολλών και ετερογενών
απόψεων και πρακτικών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν παράγοντες
όπως οι υφιστάμενες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις στην
περιοχή, η επιχειρηματική αντιπαλότητα και κυρίως η πολύεπίπεδη –αν και αντιφατική- κρατική αρωγή, στο πλαίσιο πάντοτε
των γενικευμένων κοινωνικών πρακτικών όπου κυριαρχούν οι
άτυπες – εξωθεσμικές παρεμβάσεις και οι πελατειακές σχέσεις.
Και αν οι άτυπες σχέσεις και πρακτικές χαρακτηρίζουν τα
κινήματα διαμαρτυρίας, είναι χαρακτηριστικό των εγχώριων
«αναπτυξιακών ηθών», να αφορούν στην υλοποίηση της
μεγαλύτερης ξένης άμεσης επένδυσης.
Όπως αποκάλυψε
πρόσφατα νομική μελέτη, οι διαδικασίες που ακολούθησαν
επενδυτής και ιδιοκτήτης γης, χαρακτηρίζονται από προχειρότητα
και είναι σε μεγάλο βαθμό μη νόμιμες, αποστερώντας τελικά από
το επενδυτικό εγχείρημα τη φερεγγυότητά του.69
Αναλυτικότερα τα τελευταία είκοσι χρόνια, μοναχοί –
επιχειρηματίες, έχουν ενοικιάσει το Μοναστήρι σε Άγγλους
επενδυτές
για
μια
φαραωνική
τουριστική
πολιτεία.
Προσπαθώντας να προσπεράσουν τα προβλήματα που
προκύπτουν για την έναρξη μιας τέτοιου όγκου επένδυσης, έχουν
περάσει αρκετά χρόνια και αποτέλεσμα ακόμη δεν υπάρχει. Η
συγκεκριμένη έκταση είναι διεκδικούμενη και όπως λέγετε είναι
παράλογο έως αδύνατον η μονή να έχει στην κατοχή της 25.000
στρέμματα στη γύρω περιοχή.
Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια τα σχέδια για την επένδυση
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«κολλούσαν» σε περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς όρους,
ενώ την υπόθεση προσπαθούσαν πάντα να προωθήσουν
επιχειρηματίες και πολιτικοί. Σίγουρα αν όχι όλοι, οι περισσότεροι
θα ήθελαν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες θα
φέρουν εκατομμύρια και θα δώσουν θέσεις εργασίας, αρκεί
όμως όλα να γίνονται με νόμιμο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον.
Το ΥΠΕΚΑ πρόκειται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την
επένδυση αυτή (Ίτανος Γαία). Με την έγκριση της στρατηγικής
μελέτης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ξεκινήσει η επένδυση.
Η εν λόγω εταιρία επανήλθε με νέο πιο ρεαλιστικό σχέδιο με το
οποίο φιλοδοξεί μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια να δώσει σε
τροχιά υλοποίησης τη μεγάλη τουριστική επένδυση ύψους 267,7
εκατομμυρίων ευρώ στο Κάβο Σίδερο του Λασιθίου.
Αποφασίστηκε η ένταξη σε διαδικασία fast track) της επένδυσης
αυτής για την κατασκευή πέντε ξενοδοχείων συνολικής
δυναμικότητας 1.936 κλινών, γηπέδου γκολφ 18 οπών και
βοηθητικών υποδομών σε έκταση 26.000 στρεμμάτων που
βρίσκεται δίπλα στο φοινικόδασος του Βάι.
Η επένδυση
προβλέπεται να δημιουργήσει 1.200 άμεσες θέσεις εργασίας και
αναμένεται να συμβάλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου
και την προσέλκυση τουριστών υψηλού επιπέδου. Όμως όλα
αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν ούτως ώστε να μην
δημιουργηθούν εν τέλει παρερμηνείες και σκάνδαλα.
Η έκταση αυτή των 25.000 στρεμμάτων βρίσκεται σε μια
εκπληκτική περιοχή στην Κρήτη. «Ανήκε» στη Μονή Τοπλού η
οποία το 1992 έκανε έναν διαγωνισμό και το 1998 υπέγραψε τη
σύμβαση με τους Βρετανούς οι οποίοι ήρθαν ως επενδυτές στην
Ελλάδα.
Για σχεδόν δέκα χρόνια προσπαθούσαν να
ξεμπλοκάρουν την επένδυση της οποίας το αρχικό σχέδιο ήταν
της τάξης των 1,2 δις ευρώ.
Οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής ήταν μεγάλες.
Υπήρχαν ενστάσεις για το αν υπάρχει αρκετό νερό για τα γκολφ,
αν καταστρέφεται η φυσική ομορφιά, αν αυτή την τεράστια
επένδυση μπορεί να την αντέξει το νησί κλπ..

http://www.antinews.gr/KOINONIA/ereunisan-to-skandalo-me-timoni-toplou-kai-dinoun-to-ok-/
71
http://avgi.gr/article/1349976/oi-%C2%ABieres-ependuseis%C2%BBtis-monis-toplou-sto-fast-track, «Οι ιερές επενδύσεις» της Μονής Τοπλού
στο Fast Track
70
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Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, πήρε την έγκριση της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων(2007). Δύο χρόνια αργότερα, το
2009, η ολομέλεια του συμβουλίου της επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε
άκυρη την προγενέστερη απόφαση του 2007 και αυτό συνέβη
αφού προηγήθηκαν προσφυγές των κατοίκων από τους Δήμους
Ιτάνου και Σητείας, όπως και των περιβαλλοντικών οργανώσεων
του νησιού,70 με την αιτιολογία ότι παραβίαζε τις κατευθύνσεις
του χωροταξικού σχεδιασμού Κρήτης και ως εκ τούτου ήταν
αντισυνταγματική.71
Το 2011 η εταιρία υπέβαλε νέο φάκελο στην Ελλάδα και έχει
αποφασιστεί εν τέλει, η ένταξη της επένδυσης στο «fast track».
Όμως εκτός των προαναφερθέντων προβλημάτων υπάρχουν
μεγάλες ενστάσεις και για το αν ανήκει η έκταση αυτή στο
μοναστήρι Τοπλού ή στο ελληνικό κράτος και αν υπάρχουν
ξεκάθαροι τίτλοι. Ακούγονται επίσης περιγραφές για περίεργες
συναλλαγές και σχέσεις με πολιτικούς, γι αυτό και η ένταξη του
έργου στη διαδικασία «fast track». Επίσης, εμπλεκόμενοι είναι
μοναχοί, υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας, δικαστικοί κ.λ.π.. Οι
αλλαγές από το αρχικό πλάνο είναι αρκετές, αφαιρέθηκαν τα
σχέδια για τις τουριστικές κατοικίες, προβλέπεται η ανέγερση στη
θέση αυτών, πέντε ξενοδοχείων και το ύψος της επένδυσης από
1,2 δις έγινε 267.000.000.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για παρθένα περιοχή, ιδιαίτερου
φυσικού κάλους, που ανήκει στο δίκτυο Natura και εντάσσεται σε
Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Το εγκεκριμένο χωροταξικό της
Κρήτης καθορίζει δε για την περιοχή, ήπια τουριστική
εκμετάλλευση και όχι μοντέλο δραστηριοτήτων που συνιστούν
σοβαρές επεμβάσεις στο περιβάλλον, όπως η προαναφερόμενη
επένδυση –παρά το «ψαλίδισμα» των έργων σε σχέση με τον
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αρχικό σχεδιασμό.72
Εκτός των άλλων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το πολυσυζητημένο
σχέδιο ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ, που αφορά στην επένδυση που ετοιμάζεται
στην περιοχή της Τοπλού. Το ΚΑΣ έλαβε υπόψιν του και τις θετικές
γνωμοδοτήσεις υπέρ του έργου από τις κατά τόπους Εφορίες
Αρχαιοτήτων ενώ η εταιρία δεσμεύτηκε πως ότι γίνει θα είναι
μακριά από τις αρχαιότητες και τις «ευαίσθητες» περιοχές.
Φυσικά, η έγκριση δε σημαίνει και ταχύτατες διαδικασίες όπως
πιθανόν υπολογίζει το «fast track». Παρ’ όλες τις περικοπές του
έργου στον περιορισμό πέντε ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
χωρητικότητας 2.000 κλινών και ενός γκολφ, οι διαδικασίες είναι
χρονοβόρες καθώς απαιτούνται εκ’ νέου η περιβαλλοντική μελέτη
και όλες οι συνοδές μελέτες να πάρουν την επικείμενη έγκριση
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Όμως οι αντιδράσεις είναι αρκετές και σε αυτή την
περίπτωση, από διάφορα μέτωπα. Παρόλο που το κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι θετικό στην επένδυση αυτή, ο
σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ταχθεί εναντίον της «fast
track» νομοθεσίας και των φαραωνικών επενδύσεων που στο
όνομα της «δήθεν ανάπτυξης» έρχονται να προσβάλλουν το
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.73
Επίσης, πολίτες των γύρω περιοχών, περιβαλλοντικές
ομάδες και πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν δείξει την αντίδρασή τους
για το συγκεκριμένο έργο, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα πως η
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν έγινε νόμιμα καθώς
δεν έχει προηγηθεί πρόβλεψη οργανωμένης δραστηριότητας με
βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Σύμφωνα με τους συμβούλους, τα έργα που πρόκειται να
κατασκευαστούν αποτελούν «σύνθετο έργο μεγάλης κλίμακας,
http://avgi.gr/article/1349976/oi-%C2%ABieres-ependuseis%C2%BBtis-monis-toplou-sto-fast-track, «Οι ιερές επενδύσεις» της Μονής Τοπλού
στο Fast Track
73
http://www.cretelive.gr/crete/view/prasino-fws-kai-apo-to-kas-giathn-ependush-sto-toplou/158229, «Πράσινο φως» και από το ΚΑΣ για
την επένδυση στο Τοπλού
72
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το οποίο έχει το χαρακτήρα τουριστικού οικισμού». Τέτοιας
μορφής τουριστική ανάπτυξη δεν είναι ήπια ούτε περιλαμβάνεται
στις κατευθύνσεις και στις προτάσεις του περιφερειακού πλαισίου
Κρήτης, το οποίο προβλέπει ποιοτική αναβάθμιση των
τουριστικών παράκτιων περιοχών της βόρειας και νότιας ακτής
του νησιού, ενώ «αποκλείει τη μορφή εντατικής τουριστικής
εκμετάλλευσης της ανατολικής παράκτιας και ευαίσθητης
περιβαλλοντικά ενότητας, όπου χωροθετείται το επίμαχο έργο». Η
συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει την τελική έκβαση τόσο άλλων
παρόμοιων εγχειρημάτων σε όλη τη χώρα, όσο και αυτό καθ’
αυτό το Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισμό. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο
να διασφαλιστεί ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει
κανένα ιδιοκτησιακό ή οικονομικό σκάνδαλο, δεν είναι δυνατόν
επενδύσεις να «βαπτίζονται» τουριστικές για να αξιοποιήσουν
ειδικούς συντελεστές δόμησης και επιδοτήσεις του αναπτυξιακού
νόμου και να καταλήγουν κτηματομεσιτικές. Να χαρακτηρίζονται
ήπιες προκειμένου να εγκατασταθούν σε ευαίσθητες περιοχές,
των οποίων οι διαχειριστικές μελέτες σκοπίμως δεν εγκρίνονται και
οι φορείς διαχείρισης σκοπίμως δε συστήνονται και να μην
αποτελούν κοινό πολιτιστικό πόρο ή ακόμη να χαρακτηρίζονται
εθνικής σημασίας για να έχουν απόλυτη πολιτική προτεραιότητα.
Με αυτά τα δεδομένα η ανησυχία παραμένει, αφού το
Περιφερειακό Χωροταξικό που προστάτεψε την περιοχή βρίσκεται
υπό αναθεώρηση, όπως και όλα τα άλλα χωροταξικά των
περιφερειών της χώρας, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Με
βάση τον χωροταξικό νόμο, κύριο στοιχείο της αναθεώρησης θα
είναι η εναρμόνισή τους με το εθνικό και τα ειδικά χωροταξικά
πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια που είναι ένα μεγάλο μέτωπο φορέων
και κομμάτων, έχουν καταγγελθεί από τους αντιδρώντες. Το
ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν έχει αναθεωρηθεί, όπως είχε
αναφερθεί να γίνει. Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, μετά τις
παρεμβάσεις που υπέστη, έχει γίνει χειρότερο του αρχικού.
Ψηφίστηκε ο νόμος για την επιτάχυνση των μεγάλων έργων (fast
track) και έργα σαν αυτό, προωθούνται. Οι περιοχές του δικτύου
Natura της Κρήτης, παραμένουν απόλυτα απροστάτευτες.
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Κανένα διαχειριστικό σχέδιο δεν έχει θεσμοθετηθεί αν και κάποια
από αυτά έχουν συνταχθεί και υπάρχει μόνο ένας φορέας
διαχείρισης. Κάποιες από τις περιοχές αυτές ενώ είχαν ήδη
συμπεριληφθεί
στον
επιστημονικό
κατάλογο
δεν
περιλαμβάνονται στον πρώτο ενημερωμένο κατάλογο που
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων το
2008. Κάποιες από αυτές καίγονται (Πρέβελη, Σελάκανο), κάποιες
από αυτές προορίζονται για πεδία βολής (Χερσόνησος
Ροδοπού).74
Εν συνεχεία, πριν την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα προς προβληματισμό
των ιθυνόντων, στα πλαίσια των αντιδράσεων που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η συγκεκριμένη επένδυση έχει
ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των
περιβαλλοντικών συλλόγων, την οποία ωστόσο, πολλοί κάτοικοι
της περιοχής περιμένουν ως «μάνα εξ ουρανού» σε μια περιοχή
που «διψά» για αναπτυξιακά έργα. Τα παρακάτω ερωτήματα που
τίθενται αφορούν στο παρόν και το μέλλον της αμφιλεγόμενης
επένδυσης.
Η επένδυση πιστεύετε πως πρέπει να εξεταστεί συνολικά
και για τα πιθανά προβλήματα που ίσως δημιουργηθούν από
τους όρους της σύμβασης του ιδρύματος με τον επενδυτή, από
την αξιοπιστία του επενδυτή, από προβλήματα που πιθανόν να
δημιουργούνται στους εργαζόμενους και το περιβάλλον από το
νομικό καθεστώς μέσα στο οποίο εγκρίνεται η επένδυση, από τις
επιπτώσεις που θα έχει στο νησί και στη χώρα η ενοικίαση ενός
τόσο μεγάλου χώρου και σε αυτό το ευαίσθητο σημείο.
Υποστηρίζουμε πως πρέπει να εξετασθούν όλες οι πλευρές
αυτού του θέματος, δίνοντας έμφαση
- στη χρονική διάρκεια της σύμβασης, από πότε ορίζεται η
έναρξη της μίσθωσης και η διαδικασία καταβολής του «ενοικίου»
74http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view

&id=6960&ltemid=0, Παράνομη η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το
Τοπλού

75http://www.candianews.gr/2014/04/01/10-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CF%84/

Βαρδουλάκης Μανώλης

,
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- στο αν μετά την ενοικίαση ο κόσμος της Κρήτης και οι
επισκέπτες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του
χώρου
- αν ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει όσα υπόσχεται ή
προσπαθεί να αποκτήσει νομικά ερείσματα για να κερδίσει στις
χρηματαγορές
- στο ότι η έκταση είναι τεράστια σε μέγεθος, καταλαμβάνει
σχεδόν όλη τη χερσόνησο και για την ενοικίασή της παρενέβη ο
πρέσβης της Αγγλίας στην Ελλάδα
- στη γεωγραφική θέση του συγκεκριμένου χώρου που βρίσκεται
σε πολύ ευαίσθητο σημείο
- στην καθεαυτή έκταση που ενώ οικοδομούνται 108 στρέμματα,
ο επενδυτής ζητά 25.000 στρέμματα γης
- στην πιθανότητα που ο επενδυτής ζητήσει μελλοντικά την
επέκταση των οικοδομικών δραστηριοτήτων
- στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και τις δασικές
εκτάσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής της επένδυσης
- στο νομικό καθεστώς κάτω από το οποίο θα απασχολούνται οι
εργαζόμενοι
- στην πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες της
επιχείρησης, αν θα πλαισιώνεται κυρίως από κατοίκους της
περιοχής.
Όλα τα παραπάνω, είναι προβληματισμοί που θα έπρεπε
να διευκρινιστούν πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή
έγκρισης.75
Εκτός αυτών, παρατίθενται οι εμπειρίες και προοπτικές της
επένδυσης από δημοτικού συμβούλους, τον πρόεδρο του
περιβαλλοντικού συλλόγου Ιτάνου και άλλων. Τουριστικά
θέρετρα με ολόκληρα χωριά προς πώληση, κτισμένα στα πιο
ειδυλλιακά σημεία, συνήθως όσο πιο κοντά γίνεται στη θάλασσα
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κατά προτίμηση εντός ή δίπλα σε περιοχές Natura, λίγα
ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, είναι η σύνθεση που επικρατεί στο
ελληνικό τοπίο τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για μικρές
πόλεις παραθεριστικού χαρακτήρα, που εγκλωβίζουν τους
φιλοξενούμενους σε ένα κλειστό σύστημα το οποίο στρέφει τα
νώτα του στην τοπική οικονομία. Η δύναμη της πειθούς τους στο
μεγαλύτερο ποσοστό της οφείλεται
α. στους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
β. στο πολιτικό έλλειμμα του τόπου με κυβερνήσεις που
οδήγησαν ολόκληρες γενεές στο να απαξιώσουν την ιστορική
και πολιτιστική του ταυτότητα. Ευκολόπιστοι ενδιαφερόμενοι που
στο όνομα του κέρδους και της ανάπτυξης θυσιάζουν το
περιβάλλον
γ. στην εκκλησία, που χωρίς κανένα δισταγμό ξεπουλάει
παραμυθένιους τόπους.
Έτσι συνέβη και με τον κοινοτάρχη, τον ηγούμενο της μονής
Τοπλού και Άγγλους επενδυτές όπου προωθούν την επένδυση
αυτή σε έναν τόπο αυτάρκη, με γνώμονα σύγκρισης την αρμονία
και το μέτρο, το όμορφο και αυθεντικό, με την οικονομία σε
άνθηση, με μηδενική ανεργία και άπειρες δυνατότητες αληθινής
αειφόρου ανάπτυξης, με την ομορφιά της φύσης να απλώνεται
ως τα βάθη του ορίζοντα. Πως θα μπορούσαν όλα αυτά να
συγκριθούν και να αντικατασταθούν με τα τεχνητά και επικίνδυνα
υδροβόρα και ρυπογόνα γήπεδα και εγκαταστάσεις.
Αναρωτήθηκε κανείς πού θα μείνουν όλοι αυτοί οι χιλιάδες
εργαζόμενοι, σε ποια σχολεία θα πάνε τα παιδιά τους, πώς θα
ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι μετανάστες… Το ότι αυτός ο
υπέροχος τόπος θα μετατραπεί για πολλά πολλά χρόνια σε ένα
ατέλειωτο εργοτάξιο, το ότι θα σπάσει για πάντα αυτός ο
κοινωνικός ιστός που ο χρόνος και η φύση δημιούργησε. Για
όλα τα παραπάνω υπάρχει η εν λόγω αντίδραση με αμεσότητα
και μεθοδικότητα. Συγκροτήθηκαν ομάδες ευαισθητοποιημένων
και ενεργών πολιτών. Έγινε συλλογή κάθε στοιχείου, κάθε
δημοσίευσης που έχει να κάνει με τις μεθοδεύσεις της Μονής
Τοπλού. Παρακολουθήθηκαν μέσα από τα δημοτικά συμβούλια
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Σε συνεργασία με την οικολογική ομάδα Σητείας, ενημερώθηκαν
οι πολίτες με τη διανομή φυλλαδίων και ενημερωτικό υλικό.
Συστήθηκε συντονιστική επιτροπή αγώνα ενάντια στη μεγάλη
αυτή επένδυση. Σε συνεργασία με την οικολογική παρέμβαση
Ηρακλείου ενημερώθηκε το παγκρήτιο δίκτυο οικολογικών
οργανώσεων και με σημείο αναφοράς τον δικτυακό τόπο
ecocrete, η υπόθεση «Τοπλού – Κάβο Σίδερο» έγινε γνωστή σε
πολλές οικολογικές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
αλλά και σε πολλούς δημοσιογράφους.
Διοργανώθηκαν
ημερίδες με διακεκριμένους επιστήμονες και με παρεμβάσεις των
επενδυτών πολλές φορές οι οποίοι ανέλυαν τα σχέδια και τις
απόψεις τους, ούτως ώστε ο κόσμος να σχηματίσει και να
διαμορφώσει τη δική του γνώμη.
Και επειδή όλο το οικοδόμημα της περιβόητης αυτής
επένδυσης στηρίχθηκε σε σαθρές βάσεις, η ανάθεση στη
συγκεκριμένη εταιρία έγινε κατά τρόπο σκανδαλώδη – η έκταση
μεταβιβάστηκε παρανόμως από τη Μονή Τοπλού στο
Κοινωφελές ίδρυμα «Παναγία Ακρωτηριανή» - για να
παραχωρηθεί επίσης παρανόμως στη βρετανική εταιρία, όλη η
επιχείρηση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί σε τόσο μεγάλη
έκταση καταλαμβάνοντας μια ολόκληρη χερσόνησο στο
βορειοανατολικότερο άκρο της Κρήτης, περιλαμβανομένου του
Φοινικόδασους Βάι – του μοναδικού στην Ευρώπη και του
μεγαλύτερου στον κόσμο με το είδος αυτό του κρητικού φοίνικα,
επειδή η έκταση αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura με το
μεγαλύτερο τμήμα της να έχει χαρακτηρισθεί ως «Ζώνη Ειδικής
Προστασίας-ΖΕΠ» γεμάτη αρχαιότητες, μοναδικού αρχαιολογικού
και ιστορικού πλούτου και επειδή πρόκειται για μια από τις πιο
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οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις της εταιρίας για την επίτευξη του
σκοπού της. Ζητήθηκαν από το Δήμο τεράστιες ποσότητες
νερού για να συμπεριληφθούν στο φάκελο με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις ώστε να εγκριθούν από τα αρμόδια υπουργεία. Το
δημοτικό συμβούλιο χωρίς δισταγμούς και ανησυχίες για την
επάρκεια του νερού στο μέλλον και χωρίς να έχει γίνει
υδρογεωλογική μελέτη, έσπευσε να δώσει την έγκρισή του.
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άνυδρες περιοχές της Ελλάδας με εμφανή ήδη τα σημάδια της
ερημοποίησης, η προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας
ήταν μονόδρομος.
Εκτός αυτού όμως, αποφασίστηκε και η ενημέρωση του
πατριάρχη, η επαφή με τους επενδυτές, ώστε να εξαντληθεί κάθε
είδους προσπάθεια για την αποτροπή της επένδυσης. Τέλος η
έρευνα ανατέθηκε σε δικηγόρο και τα αποτελέσματα αυτής
επικυρώνουν τις πρωταρχικές ανησυχίες.
Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο ξεπούλημα γης
που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, από την εκκλησία. Αν όντως συμβεί
αυτό, θα είναι η πρώτη ιδιωτική ξένη αποικία κτισμένη από ξένους
για ξένους. Η υπόθεση αποτελεί σκάνδαλο πολιτικό, οικονομικό,
περιβαλλοντικό και κοινωνικό. (εικόνα 68)
Διοργανώθηκε κοινή συνέντευξη τύπου ως παγκρήτιο
δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενημερώνοντας τους
δημοσιογράφους εφ’ όλης της ύλης, καθώς και τα καινούρια
δεδομένα που προέκυψαν από τη νομοτεχνική μελέτη. Τέλος, με
τη βοήθεια διεθνούς φήμης επιστημόνων που έχουν μελετήσει τα
ευαίσθητα οικοσυστήματα καθώς και την ιστορική και
αρχαιολογική σπουδαιότητα της περιοχής, οργανώθηκε μέσω
διαδικτύου μια παγκόσμια κινητοποίηση συλλογής υπογραφών
για τη διάσωση αυτής της περιοχής με την αποτροπή των
γηπέδων γκολφ και τέτοιου είδους φαραωνικών επενδύσεων. Η
ανταπόκριση ήταν απρόσμενη, με χιλιάδες πολιτών να
εκφράζουν την αγανάκτησή τους, υποδηλώνοντας ότι οι
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές αξίες δεν αποτελούν προϊόντα
προς πώληση αλλά ανεκτίμητη κληρονομιά που οφείλει να
προστατευθεί και να παραμείνει αλώβητη.76
Εικόνα 68

76

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&i
d=5871&ltemid=0

http://www.cretalive.gr/crete/view/21-foreis-tou-lasithiou-sthrizounthn-ependush-sto-toplou/153783 , 21 φορείς του Λασιθίου στηρίζουν
την επένδυση στο Τοπλού
77
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Όμως δεν είναι λίγοι και αυτοί που είναι υπέρ αυτής της
επένδυσης και έχουν ενημερώσει με ανοικτή επιστολή το
περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης.
Η εν λόγω επιστολή
υπογράφετε από τους εκπροσώπους των επαγγελματικών και
παραγωγικών φορέων της περιφερειακής ενότητας Κρήτης,
όπου ξεκαθαρίζετε πως είναι υπέρ όχι μόνο της συγκεκριμένης
επένδυσης αλλά και υπέρ οποιασδήποτε άλλης τουριστικής
επένδυσης στην περιοχή, αρκεί αυτή να γίνεται με σεβασμό στο
περιβάλλον και στον άνθρωπο, η οποία θα προσδίδει όφελος
στην τοπική κοινωνία.77
Εξίσου αρνητικοί, αυτή τη φορά προς τη στάση της
περιβαλλοντικής ομάδας Σητείας ως προς την επένδυση αυτή,
βρέθηκαν οι πολίτες της περιηγητικής λέσχης Σητείας.
Αντιλαμβανόμενοι το δικαίωμα αντίδρασης, δε δικαιολογούν την
οικολογική ομάδα που δημοσιοποίησε την απόφασή της για
προσφυγή στο ΣτΕ στο τέλος της χρονικής προθεσμίας. Για την
απόφαση αυτή υποστηρίζετε πως η εταιρία κακώς
χαρακτηρίζεται από την οικολογική ομάδα, υψηλού ρίσκου, αφού
όσοι ασχολούνται με ακίνητα έχουν ελάχιστο ρίσκο.
Αν
αποτύχουν, εκτός της διάσωσης του περιβάλλοντος, τα ακίνητα
θα ανήκουν σε όλους τους πολίτες της περιοχής για
οποιαδήποτε χρήση. Απαντώντας στην έκφραση πως πρόκειται
για τεράστια παρέμβαση σε μια ευαίσθητη περιοχή που διασώζει
ακόμη την ψυχή και το τοπίο της Κρήτης, απαντούν πως
πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η αρμονική ένταξή του στο
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Ο φυσικός πλούτος και η
πολιτιστική φυσιογνωμία της θα αναδειχθούν. Το φυσικό κάλλος
και τα μνημεία της θα μπορούσαν να την καταστήσουν
παγκόσμιας έλξης πολιτιστικό και φυσιολατρικό πάρκο.
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Η περιηγητική λέσχη Σητείας, έχει καθήκον όπως αναφέρει,
να τοποθετείται απέναντι σε κάθε έργο που συμβάλλει στην
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Έτσι, υποστηρίζει την
υλοποίηση έργων που βοηθούν στην πρόοδο (πολιτιστική,
οικονομική, κοινωνική).78
Ωστόσο, μέσα από τη σύγκρουση αναδείχθηκε ότι δεν
έχουμε να κάνουμε με την αμυντική εναντίωση του τοπικού
απέναντι σε απειλές που προέρχονται απ’ έξω, αλλά με την
εναντίωση κυρίως υπερτοπικών δρώντων σε αναπτυξιακές
παρεμβάσεις που έχουν κατά πλειοψηφία τη συναίνεση της
τοπικής κοινωνίας και οι οποίες διακυβεύουν πόρους
υπερτοπικής σημασίας. Η εναντίωση αυτή προέρχεται από
ποικίλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χωρικές
κλίμακες και συγκροτώντας άτυπα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να
επηρεάσουν καθοριστικά τις εξελίξεις. Αυτό δείχνουν αφενός η
φαινομενικά επιτυχής έκβαση της προσφυγής στο ΣτΕ εκ μέρους
οικολογικών οργανώσεων και μεμονωμένων πολιτών και
αφετέρου η διαδικτυακή κινητοποίηση για τη συλλογή
υπογραφών ενάντια στην επένδυση.79 (εικόνα 69)

http://www.imis.gr/idryma/htmi/apanthsh-perhihg-lesxhs.html , Για
την επένδυση στο Τοπλού, για το Δ.Σ. της Περιηγητικής Λέσχης Σητείας,
ο πρόεδρος Γεωρ. Μαρκάκης
79 http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-4729/landscapescat/67/255-kavo-sidero.html
78

Εικόνα 69

Φ. Τερζάκης, «Η Απαλλοτρίωση της Φύσης και οι ευθύνες της
αρχιτεκτονικής», Κ. Μανωλίδης – Θ. Καναρέλης επιμέλεια, Η Διεκδίκηση
της Υπαίθρου – Φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα,
Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2009, σελ. 139
80

108
στην Ανατολική Κρήτη

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

Δεν είναι τυχαίο πως και στα τέσσερα προαναφερθέντα
παραδείγματα
«επενδύσεων
έχουν αντιδράσει τοπικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις
και η επιστημονική κοινότητα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αυτό που συνέβη ή εξακολουθεί να συμβαίνει στις
περιοχές των παραδειγμάτων, υφιστάμενων ή μελετών τους που
σκοπεύουν να υλοποιηθούν, έκανε τη φύση να μην είναι
κυρίαρχη πια και ίσως θα μπορούσε να παραλληλισθεί με τον
αρχιτεκτονικό μοντερνισμό όπου επιβάλλοντας βίαια, τεχνητά
υλικά – σίδερο, γυαλί, οπλισμένο σκυρόδεμα -, περιφρονώντας
τις πρακτικές σοφίες της λαϊκής οικοδομικής και κυρίως,
διαβάζοντας ολόκληρο τον γεωμορφολογικό χάρτη σαν σχέδιο
τεχνικής ανάπλασης που θα επεξέτεινε καρκινικά το οικισμένο εις
βάρος του άγριου, το κτισμένο εις βάρος του άκτιστου :
ακριβέστερα, ανταποκρίθηκε στη «μοντέρνα» οπτική που είδε τον
χώρο ως οιονεί εμπόρευμα, όπως όλα τα άλλα μέσα στην
αγορά και δυνητική πηγή κερδοφορίας.80
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Luca Galofaro, Artscapes/El arte como aproximacion al paisaje
contemporaneo . Art as an approach to contemporary Landscape,
Gustavo Gili, 2003, Βαρκελώνη, σελ.28-32
82 Raoul Bunschoten, Chora, (επιμ.), Urban Flotsam, 010 Publishers,
2001, Ρόττερνταμ, σελ.17-19
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Στόχος αυτής της μελέτης υπήρξε η ανάγνωση του τοπίου
μέσα από την επεξεργασία των ευαισθητοποιημένων πολιτών, με
μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική και πραγματιστική
προσέγγιση, σε πολλά επίπεδα. Η σύνδεση έγινε αρχικά μέσα
από τη μελέτη της ίδιας της φύσης –του τοπίου- και έπειτα σε
συνδυασμό με τα παρατιθέμενα παραδείγματα, με τους πολίτες
και τις περιβαλλοντικές ομάδες. Σκοπός της μελέτης λοιπόν η΄ταν
να λειτουργήσει ως ένα άνοιγμα, σαν ένα ερέθισμα κριτικής
σκέψης και ερωτηματοθεσίας.
«Σήμερα η αρχιτεκτονική βρίσκεται σε μια φάση μετασχηματισμού
[…] χρησιμοποιεί ένα υβριδικό λεξιλόγιο τοπίου, όπου τα φυσικά
χαρακτηριστικά ενώνονται με τα χαρακτηριστικά του δομημένου
χώρου».81
Έγινε προσπάθεια να προσεγγίσουμε το τοπίο μέσω της
εμπλοκής, της αντανάκλασης στην εμπειρία και τις προτάσεις
των ευαισθητοποιημένων πολιτών για τη διαμόρφωσή του.
Προκειμένου κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό κρίθηκε σκόπιμος ο
ορισμός του τοπίου και του περιβάλλοντος. Τόσο το τοπίο, όσο
και η αρχιτεκτονική σε σχέση με τις περιβαλλοντικές ομάδες είναι
σίγουρα δυο ανεξάρτητα πεδία, τα οποία δε δέχονται μονομερείς
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πολλαπλές
ερμηνείες και δυσδιάκριτα όρια στα σημεία σύζευξής τους.
Παρατηρείται πως, συνδετικός κρίκος αυτών των πεδίων είναι η
επιφάνεια του εδάφους. Το τοπίο δε νοείται χωρίς την επιφάνεια
του εδάφους και κατ’ αντιστοιχία η αρχιτεκτονική –τουλάχιστον η
υλοποιημένη, μη εικονική- δεν υφίσταται χωρίς το έδαφος.
Κατά τον Raoul Bunschoten, το έδαφος, η επιδερμίδα της
γης, είναι η επιφάνεια στην οποία ζούμε, από την οποία σπανίως
απομακρυνόμαστε και η οποία μπορεί να δεχτεί άπειρες
ερμηνείες, ανάλογα με τα όρια της φαντασίας.82

111
στην Ανατολική Κρήτη

αντιλήψεις και δράσεις για το τοπίο

«Το τοπίο είναι ένα έδαφος, το οποίο έχει διαμορφωθεί από τις
συνεχείς ροές και κινήσεις στην επιφάνειά του».83
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της εννοιολογικής του
συγκρότησης εναρμονισμένες με την ποικολομορφία των
τοπίων, άλλοτε συνεργάζονται αρμονικά, συναντώνται και
διασταυρώνονται και άλλοτε ακολουθούν παράλληλες ή και
αντίθετες πορείες. Εντούτοις όμως στο τέλος, εκλαμβανόμενες
ερμηνευτικά, αποβάλλουν τον όποιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα
και συντίθενται, ώστε να αναδειχθούν όλες οι συνιστώσες του
τοπίου και οι δυνατές αναγνώσεις του.
Με αφετηρία την
παραδοχή ότι το τοπίο συνιστά μεν στοιχείο του περιβάλλοντος,
πλην όμως «ένα αυτοτελές όλον», που ενσωματώνει μια
αντικειμενική και μια υποκειμενική διάσταση αναπτύσσοντας έναν
έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η ανάκληση όλων των
εμπλεκόμενων προσεγγίσεων αναδεικνύει εν τέλει αυτό το
ολιστικό περιεχόμενο της έννοιάς του, που δεν «συμβιβάζεται» με
το σαφή διαχωρισμό του σε επιμέρους εννοιολογικά στοιχεία ή
συνιστώσες.84
Το έδαφος καθίσταται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην
αρχιτεκτονική και το τοπίο, καθώς η διαμόρφωση της επιφάνειας
του μέσα από διάφορες χειρονομίες, οδηγεί στην υπόσταση της
αρχιτεκτονικής ως τοπίο.
Και σε ακολουθία αυτών, οι
ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι
πολιτιστικοί σύλλογοι επηρεάζουν, επηρεάζονται, δρουν και
αντιδρούν με αυτά που γίνονται πάνω στην επιφάνεια που
λέγεται τοπίο. Σήμερα, η παρουσία, η ενημέρωση και η δράση
των ευαισθητοποιημένων πολιτών θεωρείται συνυφασμένο
στοιχείο σχεδόν κάθε σύνθεσης στο χώρο.
Το έδαφος καθίσταται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην
αρχιτεκτονική και το τοπίο, καθώς η διαμόρφωση της επιφάνειάς
Greg Lynn, Animate Form, Princeton Architectural Press, 1999, Νέα
Υόρκη, σελ. 35
84 Ευπραξία – Αίθρα Μαριά, «Η Νομική Προστασία του Τοπίου στο
Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο», εκδόσεις Αντ. Ν. ΣΑκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή, 2009, σελ. 107
83

Manuel Gausa (επιμ.), The metapolis dictionary of advanced
architecture : city, Technology and society in the information age,
ACTAR, 2003, Βαρκελώνη, σελ.56
85
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του μέσα από διάφορες χειρονομίες, οδηγεί στην υπόσταση της
αρχιτεκτονικής ως τοπίο.
Και σε ακολουθία αυτών, οι
ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι
πολιτιστικοί σύλλογοι επηρεάζουν, επηρεάζονται, δρουν και
αντιδρούν με αυτά που γίνονται πάνω στην επιφάνεια που
λέγεται τοπίο.
Σήμερα, η παρουσία, η ενημέρωση και η δράση των
ευαισθητοποιημένων πολιτών θεωρείται συνυφασμένο στοιχείο
σχεδόν κάθε σύνθεσης στο χώρο. Τα παραδείγματα τα οποία
παρατέθηκαν πιο πάνω, για τις θερμοκηπιακές μονάδες στην
περιοχή της Ιεράπετρας, το νησί «Χρυσή» απέναντι από την
Ιεράπετρα, τη μονάδα ηλεκτρισμού στον Αθερινόλακκο και την
επένδυση στη Μονή Τοπλού, είναι χαρακτηριστικά και
προβλήματα πρώτης γραμμής για τους ευαισθητοποιημένους
πολίτες. Στόχος τους μέσω της ενημέρωσης είναι να επιτευχθεί η
ευαισθητοποίηση
και
κινητοποίηση
όσο
το
δυνατόν
περισσότερων πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Επιλέχθηκαν λοιπόν τα τέσσερα αυτά παραδείγματα, τα
οποία αναγνωρίζονται στο τοπίο και παρουσιάζονται υπό κοινές
συνιστώσες στοχεύοντας στην ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης
του τόπου. Μέσα από τη μελέτη τους γίνεται κατανοητό πως το
τοπίο υφίσταται υπό το πρίσμα του εδάφους και σε συνέχεια υπό
τις επιδράσεις – αντιδράσεις των ευαισθητοποιημένων πολιτών.
«Το να αναγνωρίζεις την πραγματικότητα, σημαίνει να τη
μεταμορφώνεις».85
Με βάση τα παραπάνω, πρώτες σκέψεις σχετικά με το πώς
οι πολίτες αναγνωρίζουν και λειτουργούν ως προς το τοπίο
αρχίζουν να σκιαγραφούνται. Καθίσταται σαφές πως ενώ
πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα λειτουργούν για το καλό των
πολιτών που ζουν σε μια περιοχή, δεν πρέπει αυτό να θεωρείται
δεδομένο.
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Είναι σκόπιμο να σημειωθεί πως η αντιμετώπιση των
ευαισθητοποιημένων πολιτών για κάθε ζήτημα που αφορά το
τοπίο είναι συνήθως η εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη και η
αντίδραση τους πολλές φορές υπερβολική, ενώ όπως
διαπιστώθηκε και μέσω των παραδειγμάτων, υπάρχουν και αυτοί
που ναι μεν αντιδρούν, αλλά με μέτρο. Είναι πολλοί περισσότεροι
αυτοί που θέλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην περιοχή
που ζουν, χωρίς όμως να παίρνουν θέση μέσω των
περιβαλλοντικών ομάδων ή των πολιτιστικών συλλόγων, αλλά
μεμονωμένα ή και σε μικρές ομάδες. Αξιοσημείωτη είναι και η
αντίδραση «ναι μεν αλλά» ή «όχι, αλλά», πολιτών δηλαδή που
θέλουν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με μια πρόταση,
μελέτη ή κατάσταση, αλλά με κάποιους όρους και περιορισμούς
που δε θα φέρουν σε δυσμενή και μη αναστρέψιμη κατάσταση
κυρίως το περιβάλλον και κατά συνέπεια τη βιώσιμη λειτουργία
κάθε περιοχής.
Ωστόσο, πολλοί από τους πολιτιστικούς συλλόγους ή
ακόμη και τις περιβαλλοντικές ομάδες παρόλο που βασίζονται σε
ένα καταστατικό με τους σκοπούς και τους στόχους τους,
αποκλίνουν αυτού ή δεν το λαμβάνουν υπόψη στις δράσεις τους.
Αυτό συμβαίνει κάποιες φορές ηθελημένα ή όχι γιατί ίσως
πιστεύουν πως μπορούν να πράξουν περισσότερα και να
υπερβούν τις δυνατότητες τους ή ακόμη και να τις
εκμεταλλευτούν. Επίσης στις συγκεντρώσεις τους δεν κρατάνε
πάντα τα πρακτικά των συζητήσεων αυτών κι έτσι χάνονται
στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μελλοντικά τους
ίδιους αλλά και τους πολίτες της περιοχής τους.
Αυτό συμβαίνει γιατί πιθανόν συγχέεται το νόημα του
όρου «τοπίο» και του όρου «περιβάλλον». Οι ενεργοί πολίτες που
συμμετέχουν
στο
κοινωνικό
και
πολιτικό
γίγνεσθαι
διαμορφώνουν και αναπτύσσουν μια κριτική αντίληψη για το
περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από όλα τα προαναφερθέντα
ερεθίσματα και ο κατακλυσμός πληροφοριών πολλές φορές
τους μπερδεύει και αλλοιώνει τις αντιλήψεις τους. Μπορούμε να
μιλήσουμε
για
αλλοτρίωση!
Με
το
ψέμα,
την
παραπληροφόρηση και γενικότερα με τη στρέβλωση της αλή -

(Παρατίθενται απαντημένα ερωτηματολόγια από πολιτιστικούς
συλλόγους, περιβαλλοντικές ομάδες και ευαισθητοποιημένους
πολίτες, σχετικά με τις αρχές, τα πιστεύω τους και τους
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς τους.

Αλλοτρίωση : Το σύνδρομο της διανοητικής στρέβλωσης του
ανθρώπου / http://eineken.pblogs.gr/2010/12/allotriwsh-to-syndromoths-dianohtikhs-streblwshs-toy-anthrwpoy.html
87 Η επιδοτούμενη αλλοτρίωση της Ελλάδας, Δημήτρης Μπριασούλης,
2012
/
http://miakriti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=68
8:161112-01&catid=78:apopseis&ltemid=540
86
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θειας και τη σύγχυση των πληροφοριών, μπερδεύονται οι πολίτες
με τη σειρά τους και αντιδρούν χωρίς ουσία. Λίγο πολύ, έστω και
με αφέλεια, κάποιοι προσπαθούν να προσποιηθούν ότι κάνουν
καλό, ενώ στην ουσία κάνουν το αντίθετο. Η υποκρισία αυτών
είναι άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε, με σκοπό να
θολώσουμε την πραγματικότητα. Ένας αλλοτριωμένος νους
αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί γιατί ζει στην ψευδαίσθηση της
αλλοτριωμένης του συνείδησης.86
Μα και η αντίδραση των πολιτών στη μεθοδική
αλλοτρίωση του τόπου τους είναι επίσης μια έννοια που
συγχέει.87
Η αλήθεια για τις αντιλήψεις και τις δράσεις σχετικά με το
τοπίο ίσως κρύβεται κάπου ανάμεσα στις αντιδράσεις αυτές των
ευαισθητοποιημένων πολιτών, τις υφιστάμενες καταστάσεις που
διέπουν τις εν λόγω περιοχές εννοώντας το καθεστώς που
επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή από άποψη κουλτούρας,
νοοτροπίας, τρόπου ζωής και το συμφέρον αυτών που ζουν ή
επωφελούνται των περιοχών και των καταστάσεων αυτών.
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