πϊρτη 20 Απριλύου 2017
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΛΑΚΩΝΙΑ
(ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1989)

Αριθμ. Πρωτ.: 2

Πληροφορύεσ:
Κυριϊκοσ Μιχαλακϊκοσ
Πρόεδροσ
Σηλ. Επικοιν.: 27310.27313

ΠΡΟ: Σα τοπικϊ ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ο Οικολογικόσ ύνδεςμοσ Λακωνύασ μετϊ από ςυνειδητό ςιωπό δύο ετών
επανϋρχεται ςτο προςκόνιο «για να δώςει φωνό» ς’ αυτϊ που δεν μπορούν να
μιλόςουν, ςτα φυτϊ, τα ϊγρια πουλιϊ και τα ζώα, τα ποτϊμια, τισ λύμνεσ και τισ
θϊλαςςεσ, αλλϊ κυρύωσ γιατύ αυτό η ϊθλια οικονομικό, εθνικό και ςυνειδηςιακό
κρύςη που βιώνουμε εδώ και χρόνια μϊσ ϋχει εξαντλόςει τα τελευταύα
αποθϋματα αντύςταςησ ςτον επερχόμενο οικολογικό και κοινωνικό όλεθρο (π.χ.
πλόρησ επιβολό γενετικώσ μεταλλαγμϋνων και καρκινογόνων τροφών, νοητικόσ
αποςυντονιςμόσ, μετανθρωπικό κοινωνύα κλπ.) .
Από το 1989, ϋτοσ ιδρύςεωσ του υνδϋςμου μασ, διαφοροποιηθόκαμε ςταδιακϊ
ςε ςχϋςη με την περιρρϋουςα αντύληψη περύ οικολογύασ, διαπιςτώνοντασ με
πικρύα την διαςτροφό τησ οικολογικόσ ϋννοιασ και την χειραγώγηςη εν μϋρει
του οικολογικού κινόματοσ από τα μεγϊλα οικονομικϊ και πολιτικϊ
ςυμφϋροντα. Γι’ αυτό δεν επιδιώξαμε ποτϋ ωσ τώρα κϊποια οικονομικό
ενύςχυςη ό ιδιωτικό χρηματοδότηςη για τισ δρϊςεισ μασ. Ακολουθώντασ την
βαςικό οικολογικό αρχό
«κϋψου παγκόςμια
- Δρϊςε τοπικϊ»,
ςτηριχτόκαμε μόνο ςτα μϋλη και τουσ φύλουσ μασ.
Ελϊχιςτη φιλοδοξύα μασ εύναι να μπορϋςουμε να ενςταλϊξουμε πϊλι το ςπϋρμα
τησ αντύςταςησ ςτην επερχόμενη λαύλαπα τησ οικολογικόσ κρύςησ. Μιασ
αντύςταςησ που θα την ςτηρύξουμε ςτην αφύπνιςη τησ πρϊςινησ ςυνεύδηςησ
(και όχι μόνο) τησ τοπικόσ μασ κοινωνύασ. Αυτό θα γύνει μϋςα από τισ
ανακοινώςεισ, τισ καταγγελλύεσ, την εκδοςη ενημερωτικών φυλλαδύων και την
κοινωνικό επαφό.
Με λύπη μασ διαπιςτώνουμε πωσ, από τότε που ιδρυθόκαμε μϋχρι ςόμερα, παρϊ
τισ επύμονεσ εμπεριςτατωμϋνεσ και τεκμηριωμϋνεσ παρεμβϊςεισ μασ, ϋχουν γύνει
ελϊχιςτα από τουσ αρμόδιουσ φορεύσ και την κοινωνύα μασ ςε ό,τι αφορϊ την
ςτοιχειώδη περιβαλλοντικό προςταςύα. Έτςι ενδεικτικϊ αναφϋρουμε πωσ:
 Ο ποταμόσ Ευρώτασ, τα παραποτϊμια ρϋματα και οι χεύμαρροι
εξακολουθούν να υφύςτανται ρύπανςη και μόλυνςη από τα κϊθε εύδουσ
απορρύμματα, μπϊζα και απόβλητα.

 Μεγϊλο μϋροσ αυτόσ τησ ρύπανςησ, όπωσ εύναι εύλογο, καταλόγει ςτον
Λακωνικό Κόλπο από τον οπούο προμηθευόμαςτε αλιεύματα και το
καλοκαύρι «απολαμβϊνουμε» την δροςιϊ των νερών του.
 Η ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη των απορριμμϊτων, παρϊ την πρόςφατη
προςπϊθεια τησ δημοτικόσ αρχόσ να εφαρμόςει την ανακύκλωςη ςτη
πηγό, παραμϋνει μετϋωρη για διϊφορουσ λόγουσ και οι τοπικού φορεύσ
αυτοδιούκηςησ με ςυνϋνοχη την κοινωνύα μασ εξακολουθούν να
ανϋχονται τη λειτουργύα των παρϊνομων ΦΑΔΑ.
 Τποτυπώδησ ϋωσ ανύπαρκτη εύναι ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ η
ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη ειδικών απορριμμϊτων όπωσ εύναι οι λϊμπεσ
φωτιςμού υδραργύρου, οι μπαταρύεσ, τα ηλεκτρονικϊ απόβλητα κ.α.
 ωρού εγκαταλελειμμϋνων αυτοκινότων και αλλων μηχανημϊτων
ςαπύζουν ρυπαύνοντασ δημόςιουσ χώρουσ και ρϋματα.
 Καμύα μϋριμνα δεν λαμβϊνεται για την προςταςύα τησ ϊγριασ χλωρύδασ
και πανύδασ του τόπου μασ.
 Ο Κεντρικόσ Σαΰγετοσ παραμϋνει χωρύσ ειδικό καθεςτώσ προςταςύασ
λ.χ Εθνικό Πϊρκο.
 Σα πεζοπορικϊ μονοπϊτια, που με τόςο κόπο ςχεδύαςε και υλοπούηςε ο
Ορειβατικόσ ύλλογοσ πϊρτησ, μονοπϊτια που ϋδιναν την ευκαιρύα τησ
επιςτροφόσ ςτη φύςη ςε πολλούσ ςυμπατριώτεσ μασ, βρύςκονται ςε
κατϊςταςη εγκατϊλειψησ με πρώτο το πεζοπορικό μονοπϊτι πϊρτησΜυςτρϊ, το οπούο μετϊ την καταςτροφό τμόματόσ του από την
υπερχεύλιςη του χειμϊρρου Κνακύωνα, αφϋθηκε ςτο ϋλεοσ του
πανδαμϊτορα χρόνου και των καταπατητών.
 Η Βιολογικό Γεωργύα και Κτηνοτροφύα, ςτισ οπούεσ επενδύθηκαν
πολλϋσ ελπύδεσ για την εξαςφϊλιςη υγιεινόσ τροφόσ, προςταςύασ τησ
φύςησ και προβολόσ του νομού μασ, εξακολουθούν να αποτελούν
προςωπικϋσ ιςτορύεσ, αφού οι επύςημοι φορεύσ περιορύζονται ςτα
«ψεύτικα τα λόγια τα μεγϊλα».
 Η τοπικό κοινωνύα παραμϋνει ελλιπώσ ενημερωμϋνη για τα μεγϊλα
ζητόματα τησ προςταςύασ τησ φύςησ και τησ οικολογικόσ ιςορροπύασ με
ςυνϋπεια οι απλού ϊνθρωποι να αντιμετωπύζουν το περιβϊλλον με
εχθρικό τρόπο και να το κακομεταχειρύζονται με αδύςτακτο τρόπο,
αφού δεν τουσ αςκεύται κανϋνασ ϋλεγχοσ και ςτουσ παραβϊτεσ δεν
επιβϊλλεται καμύα τιμωρύα.
Σϋλοσ με την ευκαιρύα τησ ςημερινόσ επικοινωνύασ μασ θϋλουμε να θϋςουμε
υπόψη των τοπικών μασ αρχών και κυρύωσ υπόψη των ςυμπολιτών μασ ϋναν
μικρό πύνακα που αφορϊ τον χρόνο αποδόμηςησ των απορριμμϊτων, «αθώων»
και επικύνδυνων, για να καταλϊβουμε καλϊ όλοι μασ το ϋγκλημα που
διαπρϊττεται ςόμερα ςε βϊροσ τησ φύςησ και των επόμενων γενεών.
Πόςο χρόνο χρειϊζεται η φύςη για να αποςυνθϋςει τα «ςκουπύδια μασ»;
Τλικό-Αντικεύμενο
Φαρτύ-Εφημερύδα
Υλούδεσ πορτοκαλιού- μπανϊνασ
Υύλλα φυτών
Βαμβακερό ύφαςμα

Χρόνοσ Αποςύνθεςησ
2-4 εβδομϊδεσ
2-5 εβδομϊδεσ
1-3 μόνεσ
1-5 μόνεσ

χοινύ
Ραβδύ μπαμπού
Μϊλλινο ύφαςμα
Αποτςύγαρα
Φαρτύ με επύςτρωςη πλαςτικού
Πλαςτικό ςακούλα
Πϊνα μωρού
Πλαςτικό ποτόρι
Πλαςτικό μπουκϊλι
Τλικϊ από νϊιλον

3-14 μόνεσ
1-3 χρόνια
1 χρόνοσ
1-5 χρόνια
5 χρόνια
10-20 χρόνια
10-20 χρόνια
250 χρόνια
Περιςςότερο από 450 χρόνια
30-40 χρόνια

ύντομα θα επανϋλθουμε.

ΑΠΟ ΣΟ Δ..

