Μεγάλα αμαπρςνιακά έργα ... μεγάλεο περιβαλλξμρικέο
πρξκλήπειο: ρξ παράδειγμα ρηο μαρίμαο Λεμεπξύ
Περίληψη
Κάζε έξγν έρεη δηαζηάζεηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο θαη είλαη ζεκαληηθό λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο πηπρέο ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Έλα
παξάδεηγκα ηέηνηνπ κεγάινπ έξγνπ είλαη ε καξίλα Λεκεζνύ. Σηόρνο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε αλ απηό ην έξγν ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο
δίλνληαο καο ηε δπλαηόηεηα λα εηζεγεζνύκε ηξόπνπο θαιύηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Δηελεξγήζακε ζπλεληεύμεηο κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ηδηνθηήηεο εζηηαηνξίσλ, ηδηνθηήηεο ζθαθώλ αιιά θαη κε επηζθέπηεο ζηε καξίλα. Μηιήζακε κε ιεηηνπξγνύο ηνπ
Τκήκαηνο Αιηείαο. Αλαιύζακε ηα δεδνκέλα καο θαη θαηαιήμακε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη εηζεγήζεηο.
Τα απνηειέζκαηά καο απνθαιύπηνπλ όηη ε αύμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο ζηε καξίλα επηδείλσζε ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη επεξέαζε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο. Επηπιένλ, από ηελ θαηαζθεπή ηεο καξίλαο έρνπλ επεξεαζηεί ηα ιηβάδηα ηνπ απεηινύκελνπ ζαιάζζηνπ θπηνύ Pocidonia oceanica. Από ηελ άιιε, νη
ηδηνθηήηεο εζηηαηνξίσλ αηζζάλνληαη πνιύ επηπρείο από ηε κεγάιε πξνζέιεπζε θόζκνπ ζηε καξίλα, ην ίδην επραξηζηεκέλνη είλαη θαη νη ηδηνθηήηεο ζθαθώλ. Όζνλ αθνξά
ηνπο επηζθέπηεο, νη πεξηζζόηεξνη αληηθξίδνπλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο καξίλαο, σζηόζν εληνπίδνπλ ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ θαη ηελ παξεκπόδηζε ηεο ζέαο πξνο ηε
ζάιαζζα. Με ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο έξεπλαο καο πηζηεύνπκε όηη ζα κπνξέζνπκε λα ζπκβάινπκε, ώζηε, απηό ην κεγάιν έξγν ζηελ πόιε καο λα
ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.

Μεθξδξλξγία

Ειπαγωγή
Τα αλαπηπμηαθά έξγα πνπ γίλνληαη κέζα ζηηο πόιεηο έρνπλ ζπλδεζεί
άξξεθηα κε ηελ πξννπηηθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη
αλαδσνγόλεζεο κηαο πεξηνρήο. Ωζηόζν, θάζε έξγν έρεη δηαζηάζεηο
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο θαη είλαη ζεκαληηθό λα
ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο πηπρέο ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο
(Φινγαΐηε θαη Δαζθνιηά, 2004).
Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ κεγάινπ έξγνπ είλαη ε καξίλα Λεκεζνύ.
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Δηελεξγήζακε ζπλεληεύμεηο κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ηδηνθηήηεο εζηηαηνξίσλ,
ηδηνθηήηεο ζθαθώλ, κε επηζθέπηεο ζηε καξίλα. Μηιήζακε κε ιεηηνπξγνύο ηνπ Τκήκαηνο
Αιηείαο. Πήξακε ζηνηρεία γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα (Τκήκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο).
• Δείγμα τησ έρευνάσ 25 άτομα
• Οι ςυνεντεύξεισ απομαγνητοφωνήθηκαν
• Τα κείμενα αναλύθηκαν με τη Μέθοδο Ανάλυςησ Περιεχομένου (Krippendorff, 2004)
• Καταλήξαμε ςε ςυμπεράςματα και ειςηγήςεισ
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Απξρελέπμαρα
Οι περιςςότεροι επιςκζπτεσ
εντοπίηουν περιςςότερα
πλεονεκτιματα ςτθν κοινωνία
και τθν οικονομία και
περιςςότερα μειονεκτιματα για
το περιβάλλον.

Οι ιδιοκτιτεσ εςτιατορίων
εντοπίηουν πλεονεκτιματα ςτθν
οικονομία, αφοφ ευνοοφνται οι
οικονομικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ. Εντοπίηουν
κετικά και ςτο περιβάλλον.

Επιςκζπτεσ μαρίνασ
Μειονεκτιματα-Περιβάλλον

Η αυξθμζνθ κυκλοφοριακι κίνθςθ, θ
ζλλειψθ χϊρων ςτάκμευςθσ, θ
δυςκολία πρόςβαςθσ ςτο ςπίτι τουσ
και θ θχορφπανςθ είναι από τα
ςτοιχεία που ζχουν επθρεάςει ςε
μεγάλο βακμό τθ ηωι των κατοίκων
τθσ περιοχισ.
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Πριν τον Ιοφνιο (ζναρξθ λειτουργίασ τθσ μαρίνασ) οι τιμζσ
για το όηον (O3) και τα οξείδια του κείου (SO2) ιταν
χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ μετά τον Ιοφνιο.

Κάτοικοι
Μειονεκτιματα-Περιβάλλον

Ιδιοκτιτεσ εςτιατορίων
Πλεονεκτιματα-Περιβάλλον

Σο φυτό Pocidonia oceanica εντοπίηεται ςε βάκθ 8-15
μζτρα. Λόγω του ότι θ μαρίνα εκτείνεται 600 μζτρα
νότια ςε βάκθ 10-12 μζτρων, επθρεάηονται τα λιβάδια
του απειλοφμενου υδρόβιου φυτοφ.
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Ειπηγήπειο – Δράπειο - Σςμπεράπμαρα
1. Να αυξθκοφν οι διαδρομζσ και
τα δρομολόγια των
λεωφορείων που οδθγοφν ςτθ
μαρίνα
2. Περιςςότεροι χϊροι
ςτάκμευςθσ
3. Να φυτευτοφν περιςςότερα
δζντρα γφρω και μζςα ςτθ
μαρίνα για να αυξθκεί το
πράςινο
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