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Ο Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε και για τις προστατευόμενες περιοχές που θέλουμε... Αυτό
τουλάχιστον το μήνυμα έστειλα από τα Τζουμέρκα, ο αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες, βρέθηκε για
δεύτερη φορά στα Γιάννενα, την Πέμπτη το απόγευμα, για να παρακολουθήσει την
ολοκλήρωση των εργασιών της 11ης Συνάντησης Εργασίας του Δικτύου Ευρωπαϊκής
Χάρτας με θέμα: «Οι Κοινωνικές και Πολιτιστικές Επιπτώσεις του Τουρισμού: Αναζητώντας
μια Βιώσιμη Απάντηση».

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας
Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων το τριήμερο από 9-11 Απριλίου 2019 στα Πράμαντα του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, αφού αυτή ήταν η επιλογή της Ομοσπονδίας EUROPARC. Το
όργανο αυτό με έδρα το Ρένγκενσμπουργκ της Γερμανίας, είναι το δίκτυο για τη φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά και εργάζεται για τη βελτίωση της διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη. Η Ομοσπονδία έχει σήμερα πάνω από 380 μέλη
σε 37 χώρες, πολλά από τα οποία αντιπροσωπεύουν χιλιάδες προστατευόμενες περιοχές.

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων είναι η πρώτη
ελληνική προστατευόμενη περιοχή, που πιστοποιήθηκε το 2016, ως βιώσιμος προορισμός
από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc).
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Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, μιας και για πρώτη φορά διοργανώνεται στην
Ελλάδα συνάντηση της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Προστατευόμενων Περιοχών –
Europarc.

Ένα γεμάτο τριήμερο

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης, πραγματοποιήθηκε μία σειρά παράλληλων
συνεδριών από εξειδικευμένους ομιλητές και υλοποιήθηκε ένα πλήρες πρόγραμμα
δυναμικών εργαστηρίων και εκδρομών έδωσαν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
εμβαθύνουν σε συναφή θέματα και να ανταλλάξουν εμπειρίες.

Στο κλείσιμο των εργασιών του τριήμερου συνεδρίου, ο Σωκράτης Φάμελλος επικαλούμενος
το σύνθημα του Προέδρου Μακρόν που παραφράζοντας το «σκέψου παγκόσμια, δράσε
τοπικά», είπε ότι «there is no planet b» αντί του οικονομικού κλισέ, «there is no plan b»...
ζήτησε από τους Έλληνες στις ευρωεκλογές να ψηφίσουν και με γνώμονα το τι Πάρκα
θέλουμε να έχουμε στη χώρα.

«Αν θέλουμε μια Ευρώπη που με βάση τις αρχές του διαφωτισμού θέλει να στηρίξει την
οικονομική πολιτική με όρους κοινωνικής λειτουργίας, την οικονομία με κοινωνικό πυλώνα,
την οικονομία με συντελεστή εργασίας ή την οικονομία με μηδενική κλιματική εκπομπή ή
κλιματική ουδετερότητα, ή τέλος, την οικονομία με βιώσιμη ανάπτυξη... Θέλουμε να
τοποθετηθούν οι πολίτες με αυτές τις αρχές για το βιώσιμο περιβάλλον, την ανάπτυξη και
την εργασία» είπε.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο έργο του Υπουργείου του τα τελευταία
χρόνια πάνω στο κομμάτι της βιοποικιλότητας, όπου μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε
Διεύθυνση αντί Τμήματος, ωστόσο παραδέχτηκε πως τα προβλήματα με την έλλειψη
προσωπικού παραμένουν.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε πως αποστολή των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών, με βάση και το νόμο του 2018, δεν είναι μόνο η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος αλλά να δώσουν και τα αναπτυξιακά εργαλεία στις περιοχές τους, πάνω

2/3

Στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε και για τις προστατευόμενες περιοχές
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Κυριακή, 14 Απρίλιος 2019 08:24 -

στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου.

Όπως είπε, «Στο νόμο του 2018, ζητήσαμε και επιλέξαμε όχι μόνο τις συνθήκες προστασίας
του περιβάλλοντος αλλά οι Φορείς Διαχείρισης τώρα στήνονται με βάση και το παραγόμενο
προϊόν, ώστε να αξιολογηθούν με βάση την απόδοση που θα έχουν. Οι Φορείς δεν είναι απλά
φορείς προστασίας αλλά και αναπτυξιακά εργαλεία και θέλουμε να έχουν πολύ ισχυρή
σύνδεση με τους Δήμους γιατί αν δε λειτουργήσουν μαζί με τους Δήμους, ώστε να
αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία του τόπου τους, τότε θα πάμε σε δίπολα αντιθέσεων
όπως οικολογία και οικονομία κτλ.». Αυτοδιοίκηση και Φορείς Διαχείρισης δεν είναι δίπολο
αντιθέσεων αλλά οι Δήμοι πρέπει να υποστηρικτές της αναπτυξιακής διαδικασίας του
τόπου, τόνισε και αναφέρθηκε ανάμεσα στα άλλα στα σήματα ποιότητας σε κάθε τοπικό
προϊόν.

Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές από την πλευρά του, αναφέρθηκε με
ικανοποίηση στην όλη διοργάνωση, τονίζοντας πως αυτές τις μέρες αναπτύχθηκαν καλές
πρακτικές από άλλες χώρες και αναδείχτηκε ότι η προστασία των περιοχών φυσικού
κάλλους δεν αποτελεί εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός αλλά συγκριτικό
πλεονέκτημα.

«Με την ευκαιρία του πολύ σπουδαίου συνεδρίου, η όποια αρνητική στάση κατοίκων,
επιχειρηματιών και φορέων μπορεί να υπάρξει απέναντι σε προστατευόμενες περιοχές
λόγω μη σωστής πληροφόρησης, ήταν μια ευκαιρία όλα να ξεπεραστούν. Προστατευόμενες
περιοχές σημαίνει καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τους ανθρώπους που
δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τόπο» τόνισε ο Δήμαρχος.
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