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Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και οι πάγιες θέσεις των
περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για τη βιώσιμη
ανάπτυξη συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με τον καλύτερο τρόπο
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ενώ ταυτόχρονα, προβάλλουν πρότυπα εκ διαμέτρου αντίθετα απ’ αυτά που δημιούργησαν
την κρίση!

• Η πρόταση του Δικτύου ΟικοΚρήτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η πλέον
φιλική στο περιβάλλον, με το χαμηλότερο κόστος εφαρμογής και εξασφαλίζει περίπου 380
νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης σε όλο το νησί. Το κόστος της που είναι λιγότερο από 60
εκ. ευρώ σε βάθος πενταετίας μπορεί εύκολα να χρηματοδοτηθεί.

• Ενώ η Κρήτη διαθέτει αξιόλογο υδατικό δυναμικό, όλες οι ενέργειες για τη διαχείριση
του νερού
στο
νησί μας γίνονται σε βάρος της ποιότητας και της επάρκειας ενώ ταυτόχρονα γίνεται
τεράστια σπατάλη για εντελώς ακατάλληλα έργα όπως τα μεγάλα φράγματα, οι εκτροπές
χειμάρρων και η αφαλάτωση. Οι αποτελεσματικές λύσεις που προτείνουν ερευνητικές
ομάδες των πανεπιστημίων αλλά και πολλές υπηρεσίες και υποστηρίζουν οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό των υδροφορέων με μικρά
ανασχετικά φράγματα, πολιτικές εξοικονόμησης στην άρδευση και την ύδρευση και
αντιμετώπιση των απωλειών στα δίκτυα. Προέχουν η οριοθέτηση και μελέτη των
υδρογεωλογικών λεκανών, ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, η υλοποίηση των μέτρων
εξοικονόμησης και η λειτουργία των Συμβουλίων νερού.

• Η πάγια θέση του οικολογικού κινήματος για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
είναι η εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, η σταδιακή
αποδέσμευση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και η στροφή στις ήπιες μορφές
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στο νησί, χωρίς
αυτό να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Η
εφαρμογή τέτοιων πολιτικών σημαίνει καθαρότερο περιβάλλον για το νησί μας και τον
πλανήτη και τεράστια οικονομία και για το κράτος και για τον πολίτη. Απόλυτη προϋπόθεση
για να γίνει αυτό είναι ένας σαφής ενεργειακός σχεδιασμός που θα βασίζεται στην
εξοικονόμηση ενέργειας και θα συνεκτιμά τις επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους και τις
παραγωγικές δραστηριότητες.

• Χωρίς φορείς και σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, χωρίς
χωροταξία, χωρίς προστασία, του αρχαιολογικού πλούτου, της παραλίας, των δασικών
εκτάσεων και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, η γη παραμένει εκτεθειμένη στους
αλεξιπτωτιστές επενδυτές και στη φούσκα της κτηματαγοράς που τη βλέπει σα φτηνό
οικόπεδο για να σχεδιάζει γήπεδα γκολφ, χιλιάδες βίλες και άλλα φαραωνικού τύπου έργα
μεταφορών και ενέργειας, υφαρπάζοντας αυτόν τον σπουδαίο φυσικό και αναπτυξιακό
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πόρο από τις τοπικές κοινωνίες.

• Ο υπέρμετρος καταναλωτισμός και η άγρια "ανάπτυξη" χωρίς μέτρο και ρυθμίσεις, στους
τομείς του τουρισμού, της οικοδομής, της βιομηχανίας και της γεωργίας, έχει δώσει κατά
καιρούς την ψευδαίσθηση της ευημερίας την ίδια στιγμή που δεν εξασφαλίζεται καν η
διατροφική ασφάλεια στη χώρα και στοιχειώδη αγαθά εισάγονται επιβαρυμένα με το
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος των μεταφορών. Στην πραγματικότητα
κατασπαταλήθηκαν, μέσα σε λίγα χρόνια, οι φυσικοί πόροι του τοπίου, του εδάφους και του
νερού και να γίναμε πιο φτωχοί. Από την άλλη, η βιώσιμη, τοπική ανάπτυξη, για την
οποία αγωνίζονται οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι αυτή που σχεδιάζεται και
προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες και έχει σκοπό τη διατήρηση μέσα στο χρόνο
σταθερής επάρκειας και ποιότητας φυσικών πόρων και υγιούς περιβάλλοντος, για ευημερία
με επαρκές και σταθερό εισόδημα, απασχόληση, μόρφωση, υγεία, ποιότητα ζωής,
κοινωνικούς δεσμούς συνοχής και προστασία της τοπικής ταυτότητας.

Το αίτημα της προστασίας του περιβάλλοντος ποτέ δεν ήταν πιο επίκαιρο. Οι
προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων μπορούν να συμβάλλουν καίρια στην
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Το οικολογικό κίνημα της Κρήτης θα συνεχίσει να
αντιστέκεται στην κακομεταχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων νησιού και να
προτείνει τη βιώσιμη διαχείριση και την ήπια ανάπτυξη διότι, εκτός των άλλων, έτσι
εξοικονομούνται πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και εξασφαλίζεται απασχόληση και ευημερία
για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Γραμματεία του Δικτύου ΟικοΚρήτη
www.ecocrete.gr
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