17 SELIDA_Layout 1 16/3/2011 2:32 μμ Page 1

ΘΕΣΕΙΣ

Παρασκευή , 18 Μαρτίου 2011

/ 17

Ο δικός μας Συνεταιρισμός
για την Ειρήνη
Είναι πραγματικά καταπληκτικό το
θράσος κάποιων να προσπαθούν να
κάνουν το άσπρο μαύρο και να προκαλούν κρίση, απλά και μόνο για να
αποκομίσουν κομματικό και πολιτικό
όφελος. Εις βάρος όμως ποιών; Της
μοιρασμένης μας Πατρίδας, των παθόντων, των προσφύγων, των εγκλωβισμένων που καρτερικά
περιμένουν
να ανατείλει
ο ήλιος της
ειρήνης και
να σμίξουν
με τους δικούς τους
ανθρώπους,
χωρίς το
τρομοκραΤου ΧΡΙΣΤΟΥ Κ.
τικό βλέμμα
ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗ*
του κατοχικού στρατού. Όταν μαγειρευόταν και
κατατίθετο με τόση θέρμη η πρόταση
για ένταξη της Κύπρου σε μια παραφυάδα του ΝΑΤΟ, που άραγε βρισκόταν ο Πατριωτισμός κάποιων
Κομμάτων, που νυχθημερόν παρουσιάζονται ότι αγωνιούν για το πότε
θα επέλθει δικαίωση για όσα υποφέραμε και υποφέρουμε;
Είναι Πατριωτική πράξη να ενταχ-

θούμε είτε από την κυρίως, είτε από
την πίσω, είτε από την πλάγια πόρτα
στο στρατόπεδο εκείνων που ευθύνονται για την κυπριακή τραγωδία;
Οι καιροί αλλάζουν λένε και τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Άλλαξε
μήπως το ΝΑΤΟ όμως; Μια ματιά στο
χάος του Ιράκ και του Αφγανιστάν και
μια άλλη στην πάλαι ποτέ κραταιά
και ευημερούσα ενιαία Γιουγκοσλαβία που καρατομήθηκε, αποδεικνύει
το σημερινό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ,
που διόλου δεν διαφέρει από τον
παλιό.
Και ο κατάλογος δεν σταματά εδώ
αλλά τραβά πολύ μακρύτερα. Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ασία,
Αφρική, γεωστρατηγικά περάσματα,
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διαμάντια.
Για τον ιμπεριαλισμό ο στόχος είναι
ένας. Η εξασφάλιση μεγαλύτερων
κερδών, ισχυρότερης επιρροής, περισσότερου πλούτου. Και δεν υπάρχει περιορισμός στο τίμημα, η
ανθρώπινη ζωή για τους ιμπεριαλιστές είναι αναλώσιμη και αμελητέα
και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα
καθημερινά.
Κάποιοι μας λένε ότι κοιτάξετε αφού
οι 26 άλλες χώρες της ΕΕ είναι μέσα
στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα γιατί εμείς
να αποτελούμε παραφωνία; Μα είναι

Δυο εξειδικευμενες εκθέσεις
στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κος Αντώνης Πασχαλίδης θα τελέσει σήμερα τα εγκαίνια της 7ης Έκθεσης Εξοικονόμησης Ενέργειας “SAVENERGY 2011” και της 4ης Έκθεσης Τεχνολογίας Νερού και
Περιβάλλοντος “ENVIROTEC 2011”. Τα εγκαίνια θα γίνουν στο Περίπτερο
6 στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων στη Λευκωσία και ώρα 4.00 μ.μ.
Η SAVENERGY 2011, διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
& Τουρισμού και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Η «ENVIROTEC
2011» διοργανώνεται επίσης, από την ΟΕΒ με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Στις δυο Εκθέσεις της ΟΕΒ 75 επιχειρήσεις σε ένα χώρο 4500 τ.μ. θα παρουσιάσουν ένα ευρή φάσμα προϊόντων όπως:
Θερμομονωτικά υλικά, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, συστήματα
ηλιακής ψύξης/θέρμανσης, αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αξιοποίησης
βιομάζας, μηχανισμοί/προϊόντα αποδοτικότερης ενεργειακής κατανάλωσης, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, συμβουλευτικές ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας νερού, συστήματα
διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, συστήματα
βιολογικού καθαρισμού, αφαλάτωση, φίλτρανση, αποσιδήρωση, αποσκλήρυνση νερού, φίλτρα νερού/αέρος, συστήματα & εξοπλισμός ανακύκλωσης.
Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο κ. Υπουργός, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ και
ο Πρόεδρος της ΑΗΚ θα απονέμουν το 5ο Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας
με το οποίο επιβραβεύονται μία επιχείρηση και ένας οικιακός καταναλωτής
ενέργειας για την πιο αποδοτική επένδυση στον τομέα της εξοικονόμησης
ενέργειας.
Οι δύο Εκθέσεις θα λειτουργούν μέχρι την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, και
η είσοδος σ΄ αυτές είναι ελεύθερη για το κοινό.
Οι ώρες λειτουργίας είναι:
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

18/3/11 4:00 μ.μ. – 10:00 μ.μ.,
19/3/11 3:00 μ.μ. – 10:00 μ.μ.
20/3/11 3:00 μ.μ. – 10:00 μ.μ.

τουλάχιστον παιδική αφέλεια να θέτουμε τα ζητήματα έτσι. Οι 20 από τις
26 αυτές χώρες είναι ούτως ή άλλως
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Και ποια από
αυτές τις 26 χώρες έχει δεχθεί εισβολή, είναι διαιρεμένη και κατέχεται
από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ; Και είναι
ακόμα μεγαλύτερη αφέλεια, αν όχι
εξαπάτηση του λαού, να λέμε ότι θα
ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική
μας θέση μπαίνοντας σε ένα πρόγραμμα του πολεμοκάπηλου ΝΑΤΟ,
όπου η Τουρκία έχει το πάνω χέρι και
μάλιστα είναι και διαπιστευμένη από
το ΝΑΤΟ στα πλαίσια του προγράμ-

ματος να εκπαιδεύει άλλες χώρες
στρατιωτικά και κατασταλτικά.
Μπαίνουν λοιπόν κάποια καυτά
ερωτήματα; Δεν φτάνουν τα φέρετρα του 74, πρέπει να έρθουν και
άλλα από στρατιωτικές αποστολές
εκτός Κύπρου; Δεν φτάνουν οι νεκροί
του 74, οι προσφυγικοί οικισμοί, οι εκ
μητρογονίας πρόσφυγες που τόσο
ξαφνικά κόπτονται κάποιοι για αυτούς, δεν φτάνουν τα οστά που θάβουμε κάθε μήνα για να μας θυμίζουν
το ΝΑΤΟ;
Αλλά είναι και ένα άλλο σημείο.
Από τη μια κάποιοι λεγόμενοι Σοσια-

λιστές που αυτοπροβάλλονται ως
υπερπατριώτες, παρουσιάζουν βιβλία για τις ηρωικές πράξεις των αντιστασιακών μας και την επόμενη
μέρα επιχειρούν να εντάξουν την Πατρίδα στο στρατόπεδο εκείνων που
δημιούργησαν την ανάγκη για αντίσταση!
Εμείς κύριοι θα σταθούμε αντίθετοι
με τον Συνεταιρισμό του Πολέμου και
αντίθετοι με το δικό σας Συνεταιρισμό
της ντροπής!. Παλεύουμε για το δικό
μας Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, που
δεν είναι τίποτε άλλο από τη στράτευση στον αγώνα για λύση, επανέ-

νωση, αποστρατικοποίηση. Ο δικός
μας Συνεταιρισμός για την Ειρήνη
είναι ο αντιιμπεριαλιστικός αγώνας
χωρίς υποχωρήσεις, μέχρι να κυριαρχήσει η ειρήνη παντού, μέχρι να κλείσουν οι κάννες των όπλων και να
σταματήσει το κλάμα των προσφύγων, των συγγενών των νεκρών,
των παιδιών, των πονεμένων του πολέμου…
* O Χρίστος Κ. Κουρτελλάρης είναι
Γενικός Γραμματέας του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης

O φυσικός πλούτος της Κύπρου αναδεικνύεται
και προστατεύεται μέσα από σημαντικό ευρωπαϊκό έργο

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο υλοποιείται, με επίκεντρο
την προστασία και τη διατήρηση μοναδικών φυτών της Κυπριακής φύσης που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Το έργο έχει
τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην
Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας» (PLANT-NET CY) και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του νησιού, προστατεύοντας
συγκεκριμένα σπάνια φυτικά είδη και τύπους οικοτόπων.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+, το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή, της
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Το
έργο ξεκίνησε την 01/01/2010 και θα ολοκληρωθεί στις
31/06/2013. Ο προϋπολογισμός του είναι πέραν των
1.500.000 ευρώ, ο οποίος καλύπτεται κατά ~70% από το
πρόγραμμα LIFE, ενώ το ~30% αποτελεί την εθνική συμμετοχή.
Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου είναι: Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος)-ανάδοχος φορέας, Τμήμα Δασών του ίδιου
Υπουργείου, Πανεπιστήμιο Frederick (Μονάδα Διατήρησης
της Φύσης), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Βιολογίας), Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) και Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Ηνωμένων Εθνών-Δράση για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη/UNDP-ACT.
Το έργο στοχεύει στη διατήρηση τεσσάρων φυτικών ειδών
προτεραιότητας και δυο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας
της Κύπρου. Πρόκειται για είδη και οικότοπους που εμφανίζονται αποκλειστικά στην Κύπρο και σε κανένα άλλο μέρος
του πλανήτη. Η Ε.Ε αναγνωρίζοντας την μοναδικότητα και
την αξία των στοιχείων αυτών της κυπριακής φύσης, τα έχει
συμπεριλάβει στα παρατήματα της Οδηγίας των οικοτόπων
(92/43/ΕΟΚ) ως είδη και οικοτόπους προτεραιότητας, αφού
θεωρείται επιβεβλημένη η λήψη άμεσων μέτρων για τη διατήρησή τους. Τα υπό μελέτη είδη στο έργο είναι: η Arabis
kennedyae [Αραβίς η κενέντεια], ο Astragalus macrocarpus
subsp. lefkarensis [Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποείδος
των Λευκάρων], η Centaurea akamantis [Κενταύρεια η ακαμαντίδα] και η Ophrys kotschyi, [Ορχιδέα η κοτσίεια – Μελισσάκι], ενώ οι δύο τύποι οικοτόπων είναι: τα Δάση Cedrus
brevifolia [Κυπριακός κέδρος] και οι Θαμνώνες και δασικές

συστάδες της Quercus alnifolia [Λατζιά].
Ο στόχος του έργου επιτυγχάνεται μέσα από την υιοθέτηση της προσέγγισης των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών
(ΜΑΦ). Η προσέγγιση των ΜΑΦ, η οποία εφαρμόστηκε με
επιτυχία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει τον καθορισμό μικρών τεμαχίων γης (~1-20 εκτάρια) που χαρακτηρίζονται από μεγάλη χλωριδική αξία, με σκοπό την προστασία
επιλεγμένων τμημάτων των πληθυσμών των σπάνιων, ενδημικών και κινδυνευόντων ειδών που φιλοξενούν. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από την εγκατάσταση ενός συστήματος
διαρκούς παρακολούθησης των παραμέτρων εκείνων που
τα επηρεάζουν καθώς και στην εφαρμογή μέτρων διατήρησής τους. Η εγκατάσταση του δικτύου των ΜΑΦ στην Κύπρο,
έγινε σε πέντε επιλεγμένες θέσεις (βλέπε χάρτη), εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων περιοχών «Natura 2000». Πρόκειται για
θέσεις που γειτνιάζουν με τις κοινότητες Ασγάτας και Καλαβασού, Μιτσερού, Κάμπου και Τσακκίστρας καθώς και με το
Δήμο Πέγειας.
Πέρα από τις δραστηριότητες διατήρησης των υπό μελέτη
ειδών και οικοτόπων, το έργο περιλαμβάνει και δράσεις που
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας και της φυσικής μας
κληρονομιάς αλλά και την εμπλοκή του σε επιλεγμένες δραστηριότητες διατήρησης. Οι συντελεστές του έργου έχουν
επιδιώξει από τα πρώτα κιόλας στάδια της εφαρμογής του
την ενημέρωση και ενεργό εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών
(εικόνα), αφού η εμπειρία από ανάλογα έργα έχει καταδείξει
ξεκάθαρα ότι η επιτυχία δραστηριοτήτων διατήρησης της
φύσης εξασφαλίζεται μέσα από την έγκαιρη ενημέρωση και
ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αναμένεται ότι,
τα οφέλη που θα προκύψουν δε θα αφορούν μόνο στη διατήρηση του φυσικού πλούτου αλλά και στην ανάδειξη των
πέντε κοινοτήτων που εμπλέκονται στο έργο, καθώς και στην
προσέλκυση ντόπιου και ξένου τουρισμού στις εν λόγω κοινότητες.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να
βρείτε: http://www.plantnet.org.cy ή στα γραφεία του
Τμήματος Περιβάλλοντος
(Τομέας Φύσης -Τηλ. 22-408920).

