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Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής
Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΠΜΚΟ)
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK)
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Φίλοι της Γης
Σημαντική για τα Πουλιά Περιοχή
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διπλωματίας και Ασφάλειας
Διακυβερνητικές Οργανώσεις
Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών
Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων
Ένωση Επιμελητηρίων των Τουρκοκύπριων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
Ένωση για την Προστασία των Πτηνών και της Φύσης
Μακεδονική Οικολογική Εταιρία
Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας
Οργανισμός Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου
Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
Παράρτημα Κύπρου του Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο του Όσλο για την
Ειρήνη (PRIO)

4

Περιβαλλοντική προστασία και συνεργασία σε ένα (Εθνοτικά) διαιρεμένο νησί: Η περίπτωση της Κύπρου

PMR
PPNEA
PRIO
REC

Μικρο-Απόθεμα Φυτών
Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αλβανία
Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο του Όσλο για την Ειρήνη
Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη
RSPB
Βασιλικός Σύλλογος για την Προστασία των Πτηνών
SAC
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
SCI
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)
SEA
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ)
SPA
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
SPP
Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών
TCCC
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο
TCEI
Τεχνική Επιτροπή για Περιβαλλοντικά Ζητήματα
TFCA
Διασυνοριακή Ζώνη Διατήρησης
TNI
Διεθνικό Ινστιτούτο
TNI
Διεθνικό Ινστιτούτο
UN
Ηνωμένα Έθνη
UNDP
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
UNDP-ACT
Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη για
Συνεργασία και Εμπιστοσύνη
UN-DPKO/DFS Τμήμα Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN-DFS) United Nations
Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών / Τμήμα
Επιχειρήσεων
UNECE
Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)
UNEP
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον
UNESCO
Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη
και τον Πολιτισμό
UNFICYP
Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
UNPOL
Αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών
USAID
Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη
WDD
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
WPA
Ευρύτερη Περιοχής Πρέσπας
WWF
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση
ΥΓΦΠΠ
ΥΓΑΑΠ

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
(MANRE στην αγγλική)
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(MARDE στην αγγλική)

5

ΚαΤαΛοΓοΣ ειΚονΩν
Εικόνα 1:

Συγκριτικές εικόνες από το Google Earth, στις οποίες παρουσιάζεται η
λατομική ζώνη του Πενταδακτύλου/Beşparmak, επαρχία Κερύνειας/Girne,
ημερομηνίες λήψης εικόνων 21/6/2008 και 5/5/2018.

Εικόνα 2:

Συγκριτικές εικόνες από το Google Earth, στις οποίες παρουσιάζεται η
λατομική ζώνη που συνορεύει με τα φαράγγια της Ανδρολύκου/Gündoğdu,
επαρχία Πάφου, ημερομηνίες εικόνων: 26/6/2008 η φωτογραφία στο επάνω
μέρος και 11/5/2016 η φωτογραφία στο κάτω μέρος.

Εικόνα 3:

Χάρτης της Ευρύτερης Περιοχής Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Εικόνα 4:

Χάρτης του Δικτύου Natura 2000 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εικόνα 5:

Χάρτης των δυνητικών τόπων Natura 2000 στο βόρειο μέρος της Κύπρου.

Εικόνα 6:

Φωτογραφία από μία διαμαρτυρία που έλαβε χώρα στις 23 Δεκεμβρίου
2016 έξω από το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
προστασία της χερσονήσου του Ακάμα.

Εικόνα 7:

Η δομή του Φόρουμ όπως προβλεπόταν, παρόλο που το Φόρουμ δεν
λειτούργησε αρκετό διάστημα ώστε αυτή η δομή να γίνει πραγματικότητα.

Εικόνα 8:

στιγμιότυπο οθόνης από ένα σύντομο βίντεο κινουμένων σχεδίων Unfolding
the Cypriot Coastline (Ξετυλίγοντας την ακτογραμμή της Κύπρου), που
ετοιμάστηκε στο πλαίσιο δύο έργων, Hands-On Famagusta και We need to
talk about our coastline.

Εικόνα 9:

Περιβαλλοντικό Γενικό Σχέδιο για την κυπριακή γραμμή κατάπαυσης του
πυρός, όπως το οραματίστηκε η Grichting.

Εικόνα 10:

Χάρτης που δείχνει την εξάπλωση της πυκνότητας του πληθυσμού του
κυπριακού αγρινού στο δάσος της Πάφου.

Εικόνα 11:

Φωτογραφία του κατειλημμένου από τη φύση, εγκαταλελειμμένου από τους
ανθρώπους χωριού Βαρίσεια στη νεκρή ζώνη.
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ειΣαΓΩΓΗ
Αμφισβητούμενα και κρυφά περιβαλλοντικά αφηγήματα στην Κύπρο:
η περίπτωση της λατόμευσης
Όταν σκέφτεται κανείς τη λατόμευση στην Κύπρο, πρώτα-πρώτα έρχεται στο νου η περίπτωση
της οροσειράς του Πενταδακτύλου (που είναι επίσης γνωστή ως Beşparmak στην τουρκική)
στην επαρχία της Κερύνειας (που είναι επίσης γνωστή ως Girne στην τουρκική). Το 2008
χαρτογραφήθηκε η οροσειρά του Πενταδακτύλου και προτάθηκε να καταστεί περιοχή Natura
2000, παρόλο που αυτό δεν έχει ακόμη γίνει.1 Η πρόταση έγινε μέσα στο πλαίσιο της Τεχνικής
βοήθειας για τη διαχείριση και την προστασία των δυνητικών περιοχών Natura 2000 στον Βορρά
της Κύπρου (Project EuropeAid/125695/C/SER/CY/7): «πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Κανονισμού Βοήθειας για
την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας (Κανονισμός του Συμβουλίου
Αρ. 389/2006). Το έργο υλοποιήθηκε από μία κοινοπραξία εταιριών, […] με μία ομάδα διεθνών
και ντόπιων εμπειρογνωμόνων. Το έργο της τεχνικής βοήθειας ξεκίνησε τον Μάιο του 2008
και οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011. Μεταξύ των στόχων του έργου
περιλαμβανόταν η προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης βάσει των προτύπων της ΕΕ για την
προστασία επτά ειδικά προστατευόμενων περιοχών στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου» που «θα
είναι υποψήφια για να χαρακτηριστούν περιοχές Natura 2000 μετά από τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και την επανένωση του νησιού.»2
Σύμφωνα με μία έκθεση του 2016 από την Επίτροπο Περιβάλλοντος της Κυπριακής
Δημοκρατίας: «Από το 1974, μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της οροσειράς του Πενταδακτύλου, βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική
κατοχή. Ο Πενταδάκτυλος που αποτελεί οικότοπο αρκετών μοναδικών ειδών και υπο-ειδών
χλωρίδας και πανίδας, έχει υποστεί μη εγκεκριμένη, ανεξέλεγκτη και μη αειφόρο λατόμευση
και κατασκευαστικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, που είχαν επιπτώσεις στη

1

2

Τεχνική Βοήθεια για τη Διαχείριση και την Προστασία Δυνητικών Περιοχών Natura 2000 στο Βόρειο Μέρος της
Κύπρου. Homepage > Nature > Kerynia Mountains (Pentadaktylos). Ιστοσελίδα:
http://www.philcannings.com/natura2000/index.php?pageid=kyrenia
Αυτόθι. Homepage > Project > Purpose.
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μορφολογία της οροσειράς, επηρέασαν τους φυσικούς οικοτόπους και απειλούν αρκετά είδη
με εξαφάνιση.»3
Η έκθεση τονίζει ότι, «δυστυχώς, αυτή η μοναδική, πανέμορφη περιοχή υπάρχει κίνδυνος
να καταστραφεί εξαιτίας της υπερβολικής λατόμευσης, της υπερβόσκησης, των σκουπιδιών,
της λαθροθηρίας, των οικιστικών αναπτύξεων και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Τριάντα
έξι (36) παράνομα λατομεία λαξεύουν την οροσειρά του Πενταδακτύλου και καταλήγουν στην
αλλοίωση της δομής της. Οι τραγικές συνέπειες της λατόμευσης έχουν ήδη εμφανιστεί με την
απώλεια σημαντικών οικοτόπων και την επαπειλούμενη εξαφάνιση σπάνιων ειδών χλωρίδας
και πανίδας.»4
Ειδικότερα, «οι δυνητικές επιπτώσεις της λατόμευσης στην περιοχή είναι οι ακόλουθες:
απώλεια πολύτιμων, σπάνιων οικοτόπων και ειδών που προστατεύονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία της ΕΕ· καταστροφή της φυσικής δομής και λειτουργίας αυτών των οικοτόπων,
προκαλώντας κατά συνέπεια απώλειες στη συνολική ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος·
όχληση και/ή εκτοπισμό ευάλωτων ειδών· απώλεια σπάνιων ή επαπειλούμενων ειδών, ατόμων
ή πληθυσμών· αλλαγές στη σύνθεση ειδών (τοπική χλωρίδα και πανίδα)· αποικισμός από ξένα
και χωροκατακτητικά νέα είδη· αλλαγή και υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και των
υδατικών οικοσυστημάτων σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας» (βλ. Εικόνα 1).5

3

4
5

Επίτροπος Περιβάλλοντος – Κυπριακή Δημοκρατία (2016). Οροσειρά του Πενταδακτύλου-Μια μοναδική φυσική
κληρονομιά σε μεγάλο κίνδυνο. Λευκωσία, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σ. 5. Διεύθυνση:
http://www.ec.gov.cy/environment/environment.nsf/All/2719589ECD26B23CC2258110003D066F?OpenDocument
Αυτόθι, σ. 17.
Αυτόθι, σ. 18.
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Εικόνα 1: Συγκριτικές εικόνες από το Google Earth, στις οποίες παρουσιάζεται η λατομική ζώνη του
Πενταδακτύλου/Beşparmak, επαρχία Κερύνειας/Girne, ημερομηνίες λήψης: 21/6/2008 η φωτογραφία
στο επάνω μέρος και 5/5/2018 η φωτογραφία στο κάτω μέρος.

Ενώ η λατόμευση στην οροσειρά του Πενταδακτύλου έχει μετατραπεί σε ένα από τα κύρια
περιβαλλοντικά αφηγήματα6 στο νησί, παρόμοια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε μία
περιοχή εφάμιλλης σημασίας στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, μία δραστηριότητα, που,
εντούτοις, έχει τύχει περιορισμένης προσοχής. Η ζώνη λατόμευσης που γειτονεύει με το Νέο
Χωρίο και τα Φαράγγια Ανδρολύκου (επίσης γνωστή ως Gündoğdu στην τουρκική) στην

6

Το αφήγημα χρησιμοποιείται ως «βασικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν τον κόσμο και
να του προσδώσουν συνοχή». Scott, John και Marshall Gordon (2005). ‘Narrative’, στο Oxford Dictionary of Sociology
[Αφήγημα, λήμμα στο Λεξικό Κοινωνιολογίας της Οξφόρδης]. Νέα Υόρκη, Oxford University Press, 3η έκδοση, σ. 434.
Pierce, Roger (2008). Research methods in politics: a practical guide [Ερευνητικές μέθοδοι στην πολιτική: πρακτικός
οδηγός]. Λονδίνο, SAGE, σσ. 297-302.
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επαρχία Πάφου περιλαμβάνει δύο περιοχές Natura 2000 που γειτνιάζουν με το ανακηρυγμένο
ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI CY4000010)7 και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA
CY4000023)8 στη Χερσόνησο του Ακάμα. Η Χερσόνησος του Ακάμα αρχικά χαρτογραφήθηκε
και προτάθηκε ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) στο πλαίσιο ενός έργου του προγράμματος
LIFE Τρίτες Χώρες (LIFE98 TCY/CY/172), που υλοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1998 και 2003 από
τον πρώην Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ, που στη συνέχεια
μετονομάσθηκε Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - ΥΓΑΑΠ) και
το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.9 Εντούτοις, οι δύο περιοχές
Natura 2000 που προτάθηκαν επίσημα από την Κυπριακή Δημοκρατία και στη συνέχεια ανακηρύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο 2009-2010, κάλυπταν μικρότερη
περιοχή από την αρχικά προταθείσα.
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Παραρτήματος Κύπρου του Διεθνούς Ερευνητικού
Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη (στο εξής PCC) αναφορικά με τον εσωτερικό εκτοπισμό
στην Κύπρο: το χωριό Ανδρολύκου /Gündoğdu ήταν ανέκαθεν τουρκοκυπριακό. Κατά τη
διάρκεια του 20ου αι., η Ανδρολύκου /Gündoğdu κατοικούνταν αποκλειστικά από Τουρκοκύπριους μέχρι το 1975. Εντούτοις, ο πληθυσμός διαρκώς αυξομειωνόταν. Κανένας δεν
εκτοπίστηκε από το χωριό αυτό κατά τη διάρκεια των χρόνων που επικρατούσαν συνθήκες
έκτακτης ανάγκης στη δεκαετία του 1950, ούτε και στις διακοινοτικές συγκρούσεις του 196364. Όμως, το 1958, εξαιτίας της αυξανόμενης διακοινοτικής έντασης στο χωριό τους, όλες οι
τουρκοκυπριακές οικογένειες (περίπου 50 άτομα) από το Νέο Χωρίο εγκατέλειψαν τα σπίτια
τους και αναζήτησαν καταφύγιο στην Ανδρολύκου /Gündoğdu. Δεν επέστρεψαν στο χωριό

7

8

9

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9/20098/2016). Natura 2000 – Τυποποιηµένα Έντυπα Δεδοµένων (SDF) για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Προτεινόμενους Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας (ΠΤΚΣ), και για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ). Κωδικός περιοχής: Cy4000010. Ονομασία περιοχής:
Χερσόνησος Ακάμα. Διεύθυνση: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=CY4000010
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9/20098/2016). Natura 2000 – Τυποποιηµένα Έντυπα Δεδοµένων (SDF) για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Προτεινόμενους
Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΠΤΚΣ), και για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ). Κωδικός περιοχής: Cy4000023. Ονομασία
περιοχής: Ζώνη ειδικής προστασίας Χερσόνησος Ακάμα. Διεύθυνση:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=CY4000023
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, και το Κέντρο Πληροφοριών Φυσικών
Πόρων και Τηλεπισκόπησης – Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας – Υπουργείο Εσωτερικών– Κυπριακή Δημοκρατία (2003). Δίκτυο Natura 2000:
Ειδικές ζώνες διατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο. Τελική Έκθεση, Λευκωσία, Νοέμβριος 2003, Έκδοση 1α.
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Πρόγραμμα LIFE: Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (οδηγία
92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο (LIFE98 TCY/CY/172). Διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE98%20TC
Y/CY/172
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας:
οικοδόμηση δικτύου διατήρησης σε τρίτες χώρες στο πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες κατά την περίοδο 1992-2006:
στηρίζοντας τους γείτονες της Ευρώπης κατά την οικοδόμηση ικανότητας για περιβαλλοντική πολιτική και δράση.
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σ. 25. Διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/TCY_lr.pdf
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τους και παρόλο που κάποιοι τελικά μετοίκησαν στην Πάφο ή στο εξωτερικό, η πλειονότητά
τους έμεινε στην Ανδρολύκου /Gündoğdu. Στις αρχές του 1964, το χωριό και πάλι αποτέλεσε
σημαντικό κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων Τουρκοκυπρίων, αυτή τη φορά από το κοντινό
χωριό Φάσλι. Ο Ρίτσαρντ Πάτρικ το 1971 κατέγραψε 585 άτομα που ζούσαν εκεί και από αυτά
95 πήγαν εκτοπισμένοι από το χωριό Φάσλι. Εκτός από έναν Τουρκοκύπριο που παντρεύτηκε
μία Ελληνοκύπρια, όλο το χωριό έφυγε το 1975. Πριν από αυτή τη μαζική εκκένωση, όμως, το
Οκτώβριο του 1974, οι περισσότεροι μάχιμοι άντρες συνελήφθησαν και αποστάληκαν στο
στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου στη Γεροσκήπου προκειμένου να ανταλλαγούν με
Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους πολέμου. Άλλα χωριά έφυγαν κρυφά ταξιδεύοντας μέσα από τα
βουνά προς τον υπό τουρκικό έλεγχο Βορρά. Τα 248 άτομα που παρέμειναν στο χωριό τελικά
πήγαν με συνοδεία της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP)
στις 22 Αυγούστου 1075 στο βόρειο τμήμα του διαιρεμένου νησιού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι Τουρκοκύπριοι της Ανδρολύκου /Gündoğdu και οι εκτοπισμένοι Τουρκοκύπριοι
από το Φάσλι. Όσοι προέρχονταν από την Ανδρολύκου /Gündoğdu εγκαταστάθηκαν κυρίως
στη Μύρτου (που είναι επίσης γνωστή ως Çamlıbel), ένα χωριό στην επαρχία της Κερύνειας
στη Βόρεια Κύπρο. Ορισμένοι επίσης επανεγκαταστάθηκαν στη Λάπηθο (γνωστή επίσης ως
Lapta), στην Αμμόχωστο (γνωστή επίσης ως Famagusta) και στη Μόρφου (που είναι επίσης
γνωστή ως Güzelyurt). Οι Τουρκοκύπριοι που εκτοπίστηκαν μετά το 1974 από την Ανδρολύκου
/Gündoğdu (εκτός των χωρικών από το Φάσλι) ήταν περίπου 400-450 (385 στην απογραφή του
1960). Επί του παρόντος το χωριό είναι άδειο και μισογκρεμισμένο. Η απογραφή του 2001
κατέγραψε μόνο 2 κατοίκους. Ένας από αυτούς είναι πιθανόν να είναι ο Τουρκοκύπριος βοσκός
που δεν έφυγε και η άλλη η Ελληνοκύπρια γυναίκα του.10
Ο Χασάν, ο Τουρκοκύπριος βοσκός από την Ανδρολύκου /Gündoğdu και η γυναίκα του,
Χαμπού, αντιτίθενται έντονα στην επέκταση της λατόμευσης στην περιοχή και ειδικότερα ο
Χασάν πάντα τονίζει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που εμπλέκονται στη
λατόμευση. Σε μία συνέντευξη που έδωσε το 2009, δήλωσε χαρακτηριστικά «κανείς δεν
ενδιαφέρεται γι’ αυτήν την γη, γιατί «τα χώματα είναι τούρτζικα.»11 Τότε, ο Χασάν διαμαρτυρόταν για την επέκταση στη βόρεια πλευρά της λατομικής ζώνης, η οποία ήταν δίπλα στο
φαράγγι Κρανάζι και περιλαμβανόταν στην μελετώμενη περιοχή που χαρτογραφούνταν και
προτάθηκε να γίνει ΕΖΔ το 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE – Τρίτες Χώρες (LIFE98
TCY/CY/172). Παρόλο που το έργο/σχέδιο για επέκταση της λατομικής ζώνης ήταν πιθανό να

10

11

PRIO Cyprus Centre (2011). Internal displacement in Cyprus: mapping the consequences of civil and military strife
[Εσωτερικός εκτοπισμός στην Κύπρο: χαρτογραφώντας τις συνέπειες των εμφυλίων και στρατιωτικών συγκρούσεων].
Βλ., Homepage > Routes of Displacement and Resettlement > Paphos > Androlikou. Διεύθυνση:
http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=480 Homepage > Routes of Displacement and Resettlement >
Paphos > Fasli. Διεύθυνση: http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=490 Homepage > Routes of
Displacement and Resettlement > Paphos > Neo Chorio. Διεύθυνση:
http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=516
Δημητρίου, Μάριος. (30/8/2009). Μια τρύπα στη καρδιά του παραδείσου. Εφ. Σημερινή, Διεύθυνση:
http://www.sigmalive.com/simerini/columns/eks-aformis/146715/me-ton-xasani-sta-faraggia-tis-androlykou.
Δημητρίου, Μάριος. (25/7/2014). Με τον Χασάνη στα φαράγγια της Ανδρολύκου, εφ. Σημερινή, Διεύθυνση:
http://www.sigmalive.com/simerini/columns/eks-aformis/146715/me-ton-xasani-sta-faraggia-tis-androlykou
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την επηρεάσει σημαντικά, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, δεν
έχει υποβληθεί Κατάλληλη Αξιολόγηση (ΑΑ), μία υποχρεωτική αξιολόγηση σύμφωνα με τις
Οδηγίες της ΕΕ για του Οικοτόπους και τα άγρια Πτηνά για τις επιπτώσεις της επεκταθείσας
λατομικής ζώνης εν όψει των στόχων για τη διατήρηση της περιοχής.12

Εικόνα 2: Συγκριτικές εικόνες από το Google Earth, στις οποίες παρουσιάζεται η λατομική ζώνη που
συνορεύει με τα φαράγγια της Ανδρολύκου/Gündoğdu, επαρχία Πάφου, ημερομηνίες εικόνων:
26/6/2008 η φωτογραφία στο επάνω μέρος και 11/5/2016 η φωτογραφία στο κάτω μέρος.

12

Άρθρο 6, παράγραφος 3, Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
[Σ.τ.Μ. όπου υπάρχει επίσημο ελληνικό κείμενο, χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση του αγγλικού του αρχικού
κειμένου]
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Οι γραμμές σε πράσινο χρώμα σημειώνουν τα όρια ανάμεσα στις δύο παρακείμενες περιοχές (φαράγγι του Καρδαμίλλη στα δυτικά και τα φαράγγια Πετράτης, Καμάρες, Κρανάζι και
Αμπελάτζια στα ανατολικά) των περιοχών ΤΚΣ (CY4000010) και ΖΕΠ (CY4000010) του δικτύου
Natura 2000 στη Χερσόνησο του Ακάμα.
Εντούτοις, χωρίς να έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενες αξιολογήσεις, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος (το υφιστάμενο Τμήμα Περιβάλλοντος) της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσίευσε μία
θετική γνωμάτευση τον Απρίλιο του 2009 για την επέκταση του υφιστάμενου λατομείου μετά
από τροποποίηση στις πολεοδομικές ζώνες της προτεινόμενης ζώνης επέκτασης, που άλλαζε
την περιοχή από ζώνη προστασίας/προστατευόμενο τοπίο και κτηνοτροφική ζώνη σε
λατομική ζώνη.13 Επιπρόσθετα, όλη η περιοχή γύρω από το χωριό Ανδρολύκου /Gündoğdu
και τη λατομική ζώνη έχει εξαιρεθεί από τις περιοχές Natura 2000, ΤΚΣ (CY4000010) και ΖΕΠ
(CY4000023) στη χερσόνησο του Ακάμα. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αρκετές
μελέτες ανέφεραν τη συμπερίληψη μεγαλύτερης έκτασης στην προστατευόμενη περιοχή,
εντούτοις, σημαντικές περιοχές γύρω από τα φαράγγια της Ανδρολύκου/Gündoğdu παραμένουν εκτός αυτής της προστατευόμενης περιοχής προκειμένου να επιτρέπεται η επέκταση
της λατομικής ζώνης. Το γεγονός ότι οι αρχικοί κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης είναι εκτοπισμένοι
Τουρκοκύπριοι, έχει διευκολύνει την κατάσταση αυτή.
Το Ιούλιο του 1994, ο Χασάν, ο Τουρκοκύπριος βοσκός που ζούσε στην Ανδρολύκου
(αναφέρθηκε πιο πριν), πέθανε. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2015, υποβλήθηκε το
πρώτο επίσημο παράπονο από μία Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΠΜΚΟ)
αναφορικά με την παράνομη επέκταση του λατομείου που εγκρίθηκε το 2009. Η παράνομη
επέκταση βρίσκεται μέσα στο φαράγγι Κρανάζι, που αποτελεί μέρος του Κρατικού Δάσου
Πετράτη–Ανδρολύκου και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, όπως επίσης και των
περιοχών Natura 2000 ΤΚΣ (CY4000010) και ΖΕΠ (CY4000023) της χερσονήσου του Ακάμα.
Η συγκεκριμένη πράξη συνιστά παραβίαση σημαντικών όρων της Έγκρισης της Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), της άδειας παραχώρησης προνομίου λατομείου και της
πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκαν το 2009, που απαιτούσαν τη δημιουργία μίας ζώνης
απομόνωσης 50 μέτρων μεταξύ των ορίων των περιοχών Natura 2000 και της λατομικής ζώνης,
όπως και την περίφραξη της αδειοδοτημένης λατομικής ζώνης.
Το 1989, ο οικολόγος και φυσιοδίφης Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο επισκέφθηκε την Κύπρο για
να κινηματογραφήσει μέρος του ντοκιμαντέρ του βρετανικού δικτύου BBC The First Eden: The
Mediterranean World and Man [Η πρώτη Εδέμ: ο μεσογειακός κόσμος και ο άνθρωπος], στο οποίο
παρουσιάζονταν τα φαράγγια της Ανδρολύκου/Gündoğdu, καθώς είναι η βορειότερη περιοχή

13

Υπηρεσία Περιβάλλοντος – Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Κυπριακή Δημοκρατία
(27/4/2009). Γνωμάτευση που δημοσιεύθηκε με βάση το άρθρο 13 του περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
από ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα νόμου (αρ. 140(ι)/2005), για την επέκταση υφιστάμενου λατομείου εξόρυξης
ασβεστόλιθου στην Ανδρολύκου (Αρ. αίτησης πολεοδομικής άδειας: ΠΑΦ/1003/2008). Διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/CEDD60A8BA1D9390C2257F37003F7DAD/$file
/GN20080930101.pdf?OpenElement
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στον κόσμο που φιλοξενεί το είδος νυχτερίδας rousettus aegyptiacus, επίσης γνωστή και ως
φρουτονυχτερίδα, Αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα ή στην κυπριακή ελληνική, νυκτοπάππαρος.
Παρόλο που αυτό το είδος νυχτερίδας έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των ειδών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο
Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων
(IUCN),14 η παράνομη επέκταση της λατομικής ζώνης στα φαράγγια της Ανδρολύκου/
Gündoğdu είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός από τα σημαντικότερα σπήλαια αναπαραγωγής που φιλοξενούσε μία μεγάλη αποικία φρουτονυχτερίδων στη χερσόνησο του Ακάμα.15
Η λατομική ζώνη στα φαράγγια της Ανδρολύκου/Gündoğdu δημιουργήθηκε το 1985. Μετά
την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ το 2004, καμία από τις επεκτάσεις δεν υποβλήθηκε σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ),16 ούτε σε Κατάλληλη Αξιολόγηση,17
παρόλο που αυτό ήταν υποχρεωτικό μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ.
Αυτά τα κρυφά και υπό αμφισβήτηση περιβαλλοντικά αφηγήματα που σχετίζονται με τη
λατόμευση στην Κύπρο, είναι ενδεικτικά των επιλεκτικών περιβαλλοντικών αφηγημάτων που
κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα στο νησί. Μία μελέτη που επικεντρώνεται ειδικότερα στο
ζήτημα της αρπαγής γης και από τις δύο πλευρές μπορεί να ρίξει φως στις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές αδικίες που λαμβάνουν χώρα και συχνά δεν γίνονται αντιληπτές. Είναι επίσης
ενδεικτική του γεγονότος ότι, και στις πλευρές του νησιού και «σε πολλές περιπτώσεις της
ανάπτυξης υποδομών σε προστατευμένες περιοχές, μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι αναγκαίες
αξιολογήσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία δεν υλοποιούνται κατάλληλα. Αυτό αποδυναμώνει τη νομική βεβαιότητα […] και μπορεί να οδηγήσει

14

15

16

17

Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN). Κόκκινος κατάλογος της IUCN (2018/01),
rousettus aegyptiacus (egyptian fruit bat, egyptian rousette) [φρουτονυχτερίδα, Αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα], εύρος
μεσογειακό, αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης. Διεύθυνση: https://www.iucnredlist.org/species/29730/9527701
Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών (IPNC) – Ανάκτηση της θάλασσας (7/4/2016). Βίντεο – Φαράγγια
της Ανδρολύκου / Gündoğdu: ο κίνδυνος της λατόμευσης [στην αγγλική με ελληνικούς υπότιτλους]. Διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=7Xstl8GHR-k
Άρθρο 4, παράγραφος 2, Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα
Νόμος του 2005 [Νόμος 102(I)/2005]. Διεύθυνση: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2005_1_102/full.html
Άρθρο 3, παράγραφος 2, Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&from=EN
Άρθρο 16, παράγραφος 3, Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 μέχρι το
2005 (153(I)/2003) [Νόμος 153(I)/2003, 131(I)/2006, 113(I)/2012, 67(I)/2015]. Διεύθυνση:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2003_1_153/full.html
Άρθρο 6, παράγραφος 3, Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ, της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EL
Άρθρο 7, παράγραφος 5, Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του 2003 μέχρι το 2017
[Νόμος 152(I)/2003, 256(I)/2004, 81(I)/2005, 151(I)/2006, 15(I)/2008, 5(I)/2009, 129(I)/2012, 52(I)/2014, 104(Ι)/2014, 165(Ι)/2014,
68(I)/2015, 99(I)/2017, 156(I)/2017]. Διεύθυνση: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2003_1_152/full.html
Άρθρο 4, παράγραφος 4, Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου
2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών [κωδικοποιημένη έκδοση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ]. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
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σε σημαντική περιβαλλοντική βλάβη, όπως είναι ο κατακερματισμός ή η υποβάθμιση αυτών
των περιοχών και επαπειλούμενη εξάλειψη των προστατευόμενων ειδών».18
Όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής (EIR) για την Κύπρο που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, μία
μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κύπρος όσον αφορά στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ είναι «η βελτιωμένη προστασία των περιοχών Natura
2000 από ασύμβατες με αυτές δραστηριότητες ή αναπτύξεις που τις κατακερματίζουν ή τις
υποβαθμίζουν διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιούνται δεόντως όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις
πριν την έγκριση κάποιου έργου.»19

Η φύση δεν γνωρίζει σύνορα;
Το περιβάλλον20 αποτελεί θέμα έρευνας σε μελέτες για την ειρήνη και τις συγκρούσεις, αφού
θεωρείται ως ένα από τα στοιχεία που μπορούν εξίσου να διευκολύνουν τη συνεργασία ή να
οδηγήσουν σε σύγκρουση. Στην Κύπρο, μετά τη διαίρεση του νησιού το 1974, το περιβάλλον
χρησιμοποιεί και οικειοποιείται το κυρίαρχο αφήγημα που διαμορφώνεται βάσει εθνικών
γραμμών σε παράλληλη πορεία με το Κυπριακό.21 Κατά συνέπεια, εκ πρώτης όψεως και σε
γενικότερο επίπεδο, το περιβάλλον φαίνεται να είναι διαιρετικό στοιχείο, αντί για στοιχείο
συνεργασίας. Ο συμβολισμός που έγκειται στα φυσικά στοιχεία, για παράδειγμα, και ο τρόπος
με τον οποίο μπορεί κανείς να τα οικειοποιηθεί και να τους αποδώσει συγκεκριμένο νόημα, έχει
ερευνηθεί και αλλού.22
18

19
20

21

22

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017). The EU Environmental Implementation Review. Country
Report – Cyprus. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, the EU Environmental
Implementation review: Common Challenges and how to combine efforts to deliver better results [Επισκόπηση της
εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. Έκθεση χώρας – Κύπρος. Συνοδευτικό έγγραφο η ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών, Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής: Κοινές Προκλήσεις και
πώς να συνδυαστούν προσπάθειες για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων]. Βρυξέλες, 3/2/2017, SWD(2017)36
τελικό, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σ. 4. Διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cy_en.pdf
Αυτόθι, σσ. 11-12.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , για την
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ο όρος περιβάλλον
περιλαμβάνει τους ακόλουθους παράγοντες: τον άνθρωπο· τους βιότοπους· τη χλωρίδα και την πανίδα· το έδαφος, τα
ύδατα, τον αέρα και το κλίμα· το τοπίο· την πολιτιστική κληρονομιά· τα υλικά αγαθά· και την αλληλεπίδραση μεταξύ των
προηγούμενων παραγόντων. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0092&from=EL
Παραδείγματος χάριν, βλ. Τσιμίλλης, K. (1992). Πολιτιστική κληρονομιά: εγγενές μέρος του περιβάλλοντος σε (εκδ.)
Περιβάλλον και ζωή σσ. 1-12. Σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, η «κατοχή» παρουσιάζεται ως «πρόβλημα της βίαιης
επιδείνωσης του περιβάλλοντος στην Κύπρο» (σσ. 3-5).
Παραδείγματος χάριν, ο Marco Armiero [Μάρκο Αρμιέρο] στο βιβλίο του χρονολογίας 2011 Α rugged nation: mountains
and the making of modern Italy [Ένα σκληραγωγημένο έθνος: βουνά και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ιταλίας]
(Cambridge: The White Horse Press) εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα σε φύση και έθνος και αποκαλύπτει πώς η εθνική
ταυτότητα και τα βουνά έχουν αλληλοδιαμορφωθεί. Υποστηρίζει τα κρατικά καθεστώτα έχουν μετατρέψει τα βουνά σ
εθνικά σύμβολα και εθνικούς πόρους, επηρεάζοντας έτσι τις ορεινές κοινότητες και τα ορεινά οικοσυστήματα. Η
εθνικοποίηση των ιταλικών βουνών αποτελεί ιστορία πολεμικών κατακτήσεων και αντίστασης, οικολογικής και
κοινωνικής μεταμόρφωσης, απαλλοτρίωσης πόρων και επιβαλλομένων νοημάτων.
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Οι Akçalı και Antonsich,23 στο άρθρο τους «Η φύση δεν γνωρίζει σύνορα: κριτική ανάγνωση
της περιβαλλοντικής διατήρησης της ειρήνης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για
την Ανάπτυξη στην Κύπρο» προτείνουν ότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα να αναπτυχθεί
στην Κύπρο η διαδικασία που έχει ονομαστεί «περιβαλλοντική διατήρηση της ειρήνης» και
επιχειρηματολογούν ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό εθνο-εδαφικής ταύτισης και έλλειψης
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ένα από τα κύρια ζητήματα που αναγνώρισαν είναι
το γεγονός ότι το περιβάλλον συχνά διαιρείται κατά μήκος εθνο-εδαφικών γραμμών και γίνεται
αντιληπτό ως «μεμονωμένο ζήτημα, αντί να είναι εργαλείο για την ανάπτυξη συζήτησης για την
ειρήνη και τη συμφιλίωση.» Επιπλέον, αναφέρουν ότι η περιβαλλοντική συνεργασία φαίνεται
ότι είναι «υποπροϊόν της μετάλλαξης της σύγκρουσης αντί να αποτελεί παράγοντα αυτής της
μετάλλαξης». Παρόλο που αυτό μπορεί να ισχύει γενικά, οι Akçalı και Antonsich μοιάζουν να
αγνοούν ότι η ανάλυσή τους είναι ως ένα βαθμό προκατειλημμένη, καθώς βασίζεται σε
συνεντεύξεις με εκπροσώπους διαφόρων ΠΜΚΟ, που δεν έλαβαν κατ’ ανάγκη μέρος σε οποιεσδήποτε δικοινοτικές δραστηριότητες και ειδικότερα στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη για Συνεργασία
και Εμπιστοσύνη (UNDP-ACT).
Παρόλο που η αλλαγή μπορεί να λάβει πολλές και διαφορετικές μορφές και δομές, αποτελεί
μάθημα για το μέλλον το να κατανοήσει κανείς τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στην περιβαλλοντική διατήρηση της ειρήνης σε ορισμένα συγκείμενα. Όπως θα εξηγήσουμε στην παρούσα
έκθεση, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διατήρησης της ειρήνης του UNDP-ACT που «στόχευε
στη δημιουργία ευκαιριών για δικοινοτικούς συνεταιρισμούς στην περιβαλλοντική προστασία,
προκειμένου να προωθήσει τη διακοινοτική ανεκτικότητα», πράγματι έθεσε σε μεγάλο βαθμό
τα θεμέλια για αυτή την ανεκτικότητα. Εντούτοις, πώς μπορούν να αποκαλυφθούν οι πραγματικές δυνατότητες του περιβάλλοντος ως στοιχείου διατήρησης της ειρήνης;
Η παρούσα έκθεση του PCC επιστρέφει στην έννοια τους περιβάλλοντος και στις δυνατότητες που διαθέτει για διατήρηση της ειρήνης μέσα από τα διδάγματα της ιστορίας. Επίσης
επιδιώκει να βρει βιώσιμες συνδέσεις που να γεφυρώνουν τη διαίρεση και μπορούν να
βοηθήσουν στην περιβαλλοντική προστασία και να προαγάγουν την ουσιαστική συνεργασία.
Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου που διερευνά τις βασισμένες στη ζήτηση, κοινά αποδεκτές και βιώσιμες συσχετίσεις σε διαφορετικούς τομείς σε όλο το νησί, οι οποίες επιδιώκουν
να διευκολύνουν τη συμβίωση μέσα από πολιτικές αλλαγές και στις δύο πλευρές. Ο στόχος
του έργου ουσιαστικά είναι να σκιαγραφήσει, όπως επίσης και να αντιταχθεί σε μετασχηματιστικές πρακτικές, σχηματοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη δυναμική ειρήνη σε αντίθεση
προς το λιμνάζον υφιστάμενο καθεστώς. Αναλαμβάνουμε μία διερεύνηση των αλλαγών στην
περιβαλλοντική συνεργασία στο νησί, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς πέτυχε ή απέτυχε

23

Akçalı, Emel, και Marco Antonsich (2009). Nature knows no boundaries: a critical reading of UNDP environmental
peacemaking in Cyprus [Η φύση δεν γνωρίζει όρια: κριτική ανάγνωση της περιβαλλοντικής διατήρησης της ειρήνης του
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη στην Κύπρο]. Annals of the Association of American Geographers
99 (5): 940-947.
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η συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα (από τα επίπεδα της επίσημης διοίκησης μέχρι τις ΠΜΚΟ
και την κοινωνία των πολιτών). Αυτή η κατανόηση θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε
συγκεκριμένες προτάσεις που θα διευκολύνουν τη δημιουργία αειφόρων συνδέσεων που θα
γεφυρώνουν το διαιρεμένο νησί. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε συζητήσεις με άτομα που
εργάζονται στη διατήρηση της φύσης, στην περιβαλλοντική προστασία και σε ζητήματα
χρήσης φυσικών πόρων στην πράξη, όπως επίσης και σε πραγματικά παραδείγματα από
διαφορετικούς τομείς συνεργασίας. Η έρευνά μας αρχίζει το 1998, όταν, όπως περιγράφεται
στο κεφ. 4, συμφώνησαν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και η
Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) να ιδρύσουν το Δικοινοτικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα (BDP), ξεκινώντας μία σειρά δικοινοτικών δραστηριοτήτων σε ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος. Δεν υποστηρίζουμε ότι δεν
υπάρχει συνεργασία σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας πριν από το σήμερα. Παρόλα
αυτά, απαιτείται πιο εκτεταμένη μελέτη προκειμένου να ανακαλυφθούν οποιεσδήποτε συνεργατικές πρακτικές πριν το 1998. Η παρούσα είναι η πρώτη έκθεση του είδους της και συνεπώς
είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι παρέχει μία σύνοψη της περιβαλλοντικής συνεργασίας στην
Κύπρο από το 1998, χωρίς να παρουσιάζει εκτεταμένη ανάλυση της κατάστασης.
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ερεΥνα ΓραΦειοΥ
Περιβάλλον, συγκρούσεις και οικοδόμηση της ειρήνης
Η πολυπλοκότητα και η δυναμική των οικοσυστημάτων, όπως επίσης και αρκετοί ακόμη λόγοι,
αποτελούν τις αιτίες για τις οποίες συνήθως οι θεσμοί δεν δημιουργούν σύνορα σε πόρους ή
οικοσυστήματα.24
Είτε το ζήτημα που μας απασχολεί είναι σαν την κλιματική αλλαγή που απαιτεί μία λύση σε
παγκόσμιο επίπεδο, είτε πρόκειται για τη ρύπανση ενός ποταμού που απαιτεί τοπική λύση, η
διασυνοριακή συνεργασία συχνά είναι απαραίτητη. Η συνεργασία πέρα και πάνω από σύνορα
μπορεί να ενέχει πολλή πολυπλοκότητα, κι ακόμη περισσότερο σε εκείνες τις περιπτώσεις στις
οποίες υπάρχουν διασυνοριακές συγκρούσεις, και η ύπαρξη των συνόρων μπορεί να συνεπάγεται διαφορετικά αποτελέσματα. Τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί να
διευκολύνουν τη συνεργασία χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ως στοιχείο πάνω στο οποίο να
οικοδομηθεί η ειρήνη, ή μπορούν να δυσχεράνουν τη συνεργασία, ειδικότερα όταν οι διάφορες
πλευρές δεν συμφωνούν ως προς το επιθυμητό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Η υφιστάμενη
βιβλιογραφία που συσχετίζει περιβάλλον, συγκρούσεις και οικοδόμηση της ειρήνης επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε δύο ζητήματα: στο ρόλο των φυσικών πόρων στη σύγκρουση
και στον ρόλο του περιβάλλοντος στη συνεργασία. Σύμφωνα με το παράδειγμα της Ανατολικής
Ευρώπης (Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουκρανία), έχουν προταθεί τρεις διαφορετικές πτυχές/
συνδέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.25
n

Περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, ή η ολοένα και μεγαλύτερη
ανεπάρκεια των ζωτικών φυσικών πόρων (όπως είναι το νερό) μπορεί συχνά να προκαλούν συγκρούσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανταγωνισμός για αρόσιμη γη, χώρους

24

Brown, K. (2003). Integrating conservation and development: a case of institutional misfit [Ενοποιώντας τη διατήρηση
και την ανάπτυξη: περίπτωση θεσμικής αδυναμίας ταύτισης]. Frontiers in Ecology and Environment 1: 479-487; Brown, K.
(2003). Three challenges for a real people-centred conservation [Τρεις προκλήσεις για πραγματική διατήρηση που θέτει
στο επίκεντρο τον άνθρωπο]. Global Ecology and Biogeography 12(2): 89-92.
Cherp, A., Antypas, A., Cheterian, V., Salnykov, M. κ.ά. (2007). Environment and Security: Transforming risks into cooperation.
The Case of Eastern Europe: Belarus-Moldova-Ukraine [Περιβάλλον και Ασφάλεια: Μετασχηματίζοντας του Κινδύνους σε
Συνεργασία. Η περίπτωση της Ανατολικής Ευρώπης: Λευκορωσία – Μολδαβία - Ουκρανία]. Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), Αναπτυξιακό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNDP), Οικονομική Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη («ΟΕΕ/ΗΕ») (UNECE), Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(OSCE), Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (REC) και Οργανισμός ΒορειοΑτλαντικού Συμφώνου (NATO). Διεύθυνση:
http://www.envsec.org/publications/ENVSEC.%20Transforming%20risks%20into%20cooperation.%20The%20case%
20of%20Eastern%20Europe_English.pdf
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βοσκής ή πόσιμο νερό μπορεί να γίνει βίαιος, ειδικότερα αν σχετίζεται με την εθνοτική ή
τη θρησκευτική ταυτότητα, ιστορία τεταμένων σχέσεων ή προηγούμενες συγκρούσεις.
Οι πολεμικές συγκρούσεις από μόνες τους απολήγουν σε περιβαλλοντικά προβλήματα,
όπως είναι, για παράδειγμα, οι πετρελαιοκηλίδες, η καταστροφή των χώρων αποθήκευσης
χημικών, η ρύπανση του πόσιμου νερού, κλπ.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει περίπτωση τα περιβαλλοντικά προβλήματα να οδηγήσουν
τους αντιπάλους σε συνεργασία, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, όταν προκύπτουν
περιβαλλοντικά ζητήματα και καμία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν μπορεί να τα
επιλύσει αποτελεσματικά (ή λόγω της μορφής του ζητήματος μία πλευρά μόνη της δεν
μπορεί να το επιλύσει). Η συνεργασία τότε γίνεται ένα ενδιάμεσο βήμα στο δρόμο για την
προσέγγιση.

Αναφορικά με το πρώτο σημείο, ο Homer-Dixon26 σε ένα άρθρο που παρουσιάζει ένα από τα
πρώτα έργα σε σχέση με την περιβαλλοντική αλλαγή και τις έντονες συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας πολλές περιπτώσεις, αναγνώρισε έξι τύπους περιβαλλοντικών αλλαγών ως πιθανές
αιτίες βίαιων συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων: κλιματική αλλαγή λόγω των αερίων
του θερμοκηπίου, καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος, υποβάθμιση και απώλεια εύφορης
αγροτικής γης, υποβάθμιση και απώλεια δασών, εξάντληση και ρύπανση των πόσιμων υδάτων
και εξάντληση των αλιευτικών πόρων. Όλοι αυτοί οι τύποι συσχετίζονται με ζητήματα υγείας
και ασφάλειας τροφίμων. Το 2009, μία ομάδα Διακυβερνητικών Οργανώσεων (IGO) εξέδωσε
μία μελέτη που ονομαζόταν Από τις συγκρούσεις στην οικοδόμηση της ειρήνης: ο ρόλος των
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος,27 στην οποία αναλύονται 13 περιπτωσιολογικές μελέτες
(Νταρφούρ και Σουδάν, Σιέρρα Λεόνε και Λιβερία, Αγκόλα, Καμπότζη, Ακτή του Ελεφαντοστού,
Κοσσυφοπέδιο, Αφγανιστάν, Γάζα και Δυτική Όχθη, Δημοκρατία του Κογκό, Ρουάντα,
Αφγανιστάν, Αϊτή, Περού και Ισημερινός). Στη μελέτη, δηλώνεται ότι: «τα αρχικά συμπεράσματα
από μία αναδρομική ανάλυση των ενδοκρατικών συγκρούσεων τα τελευταία εξήντα χρόνια
δείχνει ότι οι συγκρούσεις που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους έχουν τις διπλάσιες
πιθανότητες να επαναρχίσουν εντός των πρώτων πέντε χρόνων.»28
Με βάση τις συσχετίσεις που προτείνουν οι Cherp κ.ά., ο Jarraud29 αναφέρει τέσσερις
πιθανές εννοιολογικές σχέσεις μεταξύ περιβάλλοντος και συγκρούσεων που ισχύουν στην
περίπτωση της Κύπρου. Παρόλο που οι δύο πρώτες είναι ίδιες με αυτές που προαναφέρθηκαν,

26

27

28
29

Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases [Ανεπάρκεια στο περιβάλλον
και βίαιες συγκρούσεις: αποδείξεις από περιπτώσεις]. International Security 19(1): 5-40.
Matthew, R. A., O. Brown, & D. Jensen (2009). From Conflict to Peacebuilding: the role of natural resources and the
environment [Από τις συγκρούσεις στην οικοδόμηση της ειρήνης: ο ρόλος των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος]
(Αρ. 1). UNEP/Earthprint.
Αυτόθι, σ. 9.
Jarraud, N. (2008). Hawks, doves and wild sheep. Development and Transition [Γεράκια, περιστέρια και αγριοκάτσικα.
Ανάπτυξη και Μετάβαση], Ενημερωτικό Δελτίο του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του
London School of Economic and Political Science (LSE) [Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών του
Λονδίνου], Απρίλιος 2008, τεύχ. 9, σσ. 9-11.

Έρευνα Γραφείου

21

η τρίτη πτυχή διαιρείται περαιτέρω σε δύο πρόσθετες σχέσεις από περιβαλλοντικές συνέπειες
των μέτρων ασφαλείας:
n

n

n

Περιβαλλοντική καταστροφή από ηθελημένη στοχοποίηση των φυσικών πόρων σε περιόδους συγκρούσεων·
Μη ηθελημένη διατήρηση του περιβάλλοντος λόγω της απομάκρυνσης / μείωσης των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις ζώνες ανάμεσα στους χώρους των συγκρούσεων, όπως
είναι για παράδειγμα η δημιουργία των ζωνών κατάπαυσης πυρός και οι ουδέτερες ζώνες·
Το περιβάλλον ως πηγή συγκρούσεων στις περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια και υποβάθμιση των φυσικών πόρων ή περιβαλλοντικών κινδύνων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο
των εντάσεων και να επιδεινώσει τις προκλήσεις εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας.

Στο βιβλίο Από τις συγκρούσεις στην οικοδόμηση της ειρήνης, οι συγγραφείς υποδεικνύουν τρεις
τρόπους (χρησιμοποιώντας περιπτωσιολογικές μελέτες από τη Δημοκρατία του Κογκό, τη
Ρουάντα, το Αφγανιστάν, την Αϊτή, το Περού και τον Ισημερινό, και το δέλτα του Σιστάν) με
τους οποίους το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι μπορούν να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση
της ειρήνης:
n
n
n

Στηρίζοντας την οικονομική ανάκαμψη·
Διευκολύνοντας την ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων βιοπορισμού·
Συνεισφέροντας στον διάλογο, τη συνεργασία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Το δυναμικό που έχουν το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι ως προς την οικοδόμηση της
ειρήνης, όπως επίσης και την ενίσχυση των συγκρούσεων, έχει μετατρέψει τα δύο αυτά στοιχεία
σε σημαντικά θέματα στη διεθνή ατζέντα των διεθνών συγκρούσεων και της οικοδόμησης
ειρήνης. Διακυβερνητικές Οργανώσεις, όπως επίσης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΚΟ και των ερευνητικών και συναφών ινστιτούτων, έχουν
αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω στα ζητήματα που
βρίσκονται στη διασύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και οικοδόμησης της ειρήνης και μεταξύ
περιβάλλοντος και ασφάλειας. Ορισμένα (απλώς ενδεικτικά) παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν:
n

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και το έργο που επιτελεί
στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταστροφών και Συγκρούσεων: Η Περιβαλλοντική
Συνεργασία για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στο οποίο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την
περιβαλλοντική συνεργασία προκειμένου να μετασχηματίσει τους κινδύνους των συγκρούσεων για τους φυσικούς πόρους σε ευκαιρίες για την ειρήνη σε κοινωνίες κατεστραμμένες
από τον πόλεμο.30

30

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Homepage > Explore Topics > Disasters and Conflicts.
Διεύθυνση: http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts
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Την συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων του UNEP για το Περιβάλλον, τις
Συγκρούσεις και την Οικοδόμηση της Ειρήνης: δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2008
με στόχο να προσφέρει ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές στην Επιτροπή
των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης και την ευρύτερη κοινότητα οικοδόμησης της ειρήνης.31
Την Global Witness: Μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1993 με στόχο την αποκάλυψη των δεσμών
μεταξύ φυσικών πόρων και διαφθοράς (όπως είναι η υλοτομία, τα διαμάντια, το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο, κλπ.), είτε αυτοί αφορούν εταιρίες είτε αφορούν κυβερνήσεις.32
Το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διπλωματίας και Ασφάλειας (IEDS): ένα διεπιστημονικό
ερευνητικό κέντρο αφιερωμένο στη μελέτη και πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που
επιλύουν περιβαλλοντικές συγκρούσεις και στη χρήση οικολογικών διαδικασιών ως
εργαλεία για την οικοδόμηση της ειρήνης.33
Το Διεθνικό Ινστιτούτο (TNI): ένα διεθνές ινστιτούτο έρευνας και συνηγορίας που επιδιώκει
τη δημιουργία ενός δίκαιου, δημοκρατικού και βιώσιμου πλανήτη. Εδώ και τουλάχιστον
40 χρόνια, το ΤΝΙ λειτουργεί ως μοναδικός κόμβος μεταξύ κοινωνικών κινημάτων, αφοσιωμένων μελετητών και διαμορφωτών πολιτικής.34

Το δυναμικό για περιβαλλοντική οικοδόμηση της ειρήνης σε περιοχές χειμαζόμενες από τις
συγκρούσεις, δεν αποτελεί καινοτόμα ιδέα. Η EcoPeace Middle East, πρώην Φίλοι της Γης (FoE)
Μέση Ανατολή, αναπτύσσει στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων προκειμένου να υποστηρίζονται οι κοινές στρατηγικές για θέματα ύδατος και περιβάλλοντος μεταξύ Ισραήλ, Παλαιστίνης
και Ιορδανίας εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια.35

Πάρκα Ειρήνης
Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα περιβαλλοντικών συνεργατικών έργων σε χώρους που
έχουν ονομαστεί «Πάρκα Ειρήνης», που είναι ζώνες διατήρησης στις οποίες «το μοίρασμα του
φυσικού μπορεί να οικοδομήσει και να διατηρήσει την ειρήνη,» συνεπώς χώρους οι οποίοι
«μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο στην ειρήνευση ή στη διατήρηση της
φιλίας μεταξύ των κοινοτήτων».36 Το βιβλίο που τιτλοφορείται Peace Parks καταγράφει αρκετά

31

32
33
34
35

36

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Συµβουλευτική Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για το
Περιβάλλον, τις Συγκρούσεις και την Οικοδόμηση της Ειρήνης. Διεύθυνση.
http://www.un.org/zh/events/environmentconflictday/pdfs/expertadvisorygroupbrochure.pdf.
Global Witness. Homepage. Διεύθυνση: https://www.globalwitness.org/en/
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διπλωματίας και Ασφάλειας (IEDS). Homepage. Διεύθυνση: http://www.uvm.edu/ieds/node/2
Διεθνικό Ινστιτούτο (TNI). Homepage. Διεύθυνση: https://www.tni.org/en
Djernaes, Marina, Jorgensen, T. and Koch-Ya’ari, E. (2015). Evaluation of environmental peacemaking intervention
strategies in Jordan-Palestine-Israel [Εκτίμηση των στρατηγικών περιβαλλοντικής ειρηνευτικής παρέμβασης σε
Ιορδανίας – Παλαιστίνη – Ισραήλ], Journal of peacebuilding and development 10(2): 74-80.
EcoPeace Middle East. Homepage. Διεύθυνση: http://ecopeaceme.org/.
Ali, Saleem Hassan (εκδ.) 2007. Peace Parks: Conservation and Conflict Resolution [Πάρκα Ειρήνης: Διατήρηση και Επίλυσης
Συγκρούσεων]. MIT Press.
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λειτουργικά παραδείγματα τέτοιων περιοχών, περιλαμβανομένου το Διαδρόμου Άγριας Ζωής
Selous-Niassa στην Αφρική (που εκτείνεται κατά μήκος της νότιας Τανζανίας και της Μοζαμβίκης)
και τη ζώνη διατήρησης του επονομαζόμενου Σμαραγδένιου Τριγώνου (Καμπότζη, Λαός και
Ταϊλάνδη), ενώ ταυτόχρονα σημειώνονται ορισμένα πάρκα που είναι ακόμη υπό σχεδιασμό σε
σημεία με αυξημένα ζητήματα ασφάλειας, περιλαμβανομένων των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ και
Μεξικού, της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας και των
βάλτων της Μεσοποταμίας μεταξύ Ιράκ και Ιράν.
Το Ίδρυμα για τα Πάρκα Ειρήνης στην Αφρική ιδρύθηκε προκειμένου «να διευκολύνει τη
δημιουργία διασυνοριακών περιοχών διατήρησης (πάρκα ειρήνης) και να αναπτύξει τους
ανθρώπινους πόρους, στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και της τοπικής ειρήνης και σταθερότητας.»37 Στην ΕΕ έχουμε την Ομοσπονδία
EUROPARC, «το δίκτυο για τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης,» που
δημιουργήθηκε μέσα από το πρωτοβουλία του προγράμματος των διασυνοριακών πάρκων,
προκειμένου να διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για τις Ευρωπαϊκές Προστατευόμενες
Περιοχές (European Protected Areas).38
Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις τέτοιων άνωθεν προωθούμενων
προστατευόμενων πάρκων και οι σχέσεις ισχύος που εμπλέκονται στον καθορισμό, τον έλεγχο
και τη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς μπορούμε να βρούμε παραδείγματα που μαρτυρούν
τις αρνητικές επιπτώσεις των Διασυνοριακών Ζωνών Διατήρησης (TFCA) στις τοπικές κοινότητες.39 Στη νότιο Αφρική, παραδείγματος χάρη, παρόλο που οι TFCA συνοδεύτηκαν από την
υπόσχεση ότι θα συνεισέφεραν σε πρωτοβουλίες διατήρησης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τοπικής ειρήνης και ενσωμάτωσης, και στη βιώσιμη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη
των αγροτικών κοινοτήτων, στην πράξη η πραγματικότητα για τις τοπικές κοινότητες και την
επιβίωσή τους, είχε πολύ διαφορετική εξέλιξη.40

37

38

39

40

Peace Parks Foundation [Ίδρυμα για τα Πάρκα Ειρήνης]. Homepage. Διεύθυνση:
http://www.peaceparks.org/index.php?pid=100&mid=1
EUROPARC Federation [Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων]. Homepage > Nature & People > Transboundary Cooperation.
Διεύθυνση: http://www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/
Duffy, R. (2006). The potential and pitfalls of global environmental governance: The politics of transfrontier conservation
areas in Southern Africa [Το δυναμικό και οι παγίδες της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης: οι πολιτικές των
διασυνοριακών περιοχών διατήρησης στη Νότια Αφρική]. Political Geography 25(1): 89-112.
Dowie, Mark (2006). Conservation Refugees: When protecting nature means kicking people out [Πρόσφυγες λόγω
διατήρησης: όταν η προστασία της φύσης συνεπάγεται την προσφυγοποίηση των ανθρώπων]. Orion Magazine,
Ιανουάριος 2006, σσ. 6-12.
Dowie, Mark (2006). The Hidden Cost of Paradise: Indigenous people are being displaced to create wilderness areas, to
the detriment of all [Το κρυφό κόστος του Παραδείσου: ιθαγενείς πληθυσμοί εκτοπίζονται για να δημιουργηθούν ζώνες
άγριας φύσης με καταστροφικά αποτελέσματα για όλους]. Stanford Social Innovation Review, Άνοιξη 2006.
Dowie, Mark (2009). Conservation Refugees: The Hundred-Year Conflict between Global Conservation and Native Peoples
[Πρόσφυγες λόγω διατήρησης: η εκατονταετής σύγκρουση μεταξύ της παγκόσμιας διατήρησης και των ιθαγενών
πληθυσμών]. Cambridge, MA: MIT Press.
Andersson, J. A., & de Garine-Wichatitsky, M. (2017). People at wildlife frontiers in southern Africa [Οι άνθρωποι στα
σύνορα των περιοχών άγριας φύσης στη νότια Αφρική]. Transfrontier Conservation Areas. Λονδίνο και Νέα Υόρκη:
Routledge, σσ.25-35.
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Το παράδειγμα της λίμνης Πρέσπας
Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μοιάζει με την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο είναι αυτό της Πρέσπας, μίας περιοχής που κατοικείται επί χιλιετίες και
μοιράζει μεταξύ τριών κρατών που μεταξύ τους βρίσκονται σε σύγκρουση, δηλαδή μεταξύ
της Αλβανίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας.1 Η περιοχή που
έχει γίνει γνωστή ως Ευρύτερη Περιοχή Πρέσπας (WPA) είναι μία εξέχουσα περιοχή,
διεθνώς αναγνωρισμένη χάρη στη βιοποικιλότητά της ως ένας από τους δέκα σημαντικότερους υγροβιότοπους στη Μεσόγειο. Έχουν υπάρξει προσπάθειες διατήρησης,
προκειμένου να προστατευθεί η Ευρύτερη Περιοχή Πρέσπας, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών το 2000 και ενός άτυπου θεσμικού
συστήματος που ήταν σε λειτουργία επί 10 χρόνια, παρόλο που μόλις το 2010 υπογράφηκε
μία τετραμερής συμφωνία αναφορικά με την επίσημη λειτουργία του πάρκου, με την
Ελλάδα να καθυστερεί την επικύρωση μέχρι το 2017. Στην πραγματικότητα η επιτυχής
διατήρηση της Ευρύτερης Περιοχής Πρέσπας οφείλεται στο τοπικό δίκτυο και στη
συνεργασία μεταξύ δήμων και ειδικότερα μεταξύ ΠΜΚΟ υπό τη μορφή του Δικτύου ΜΚΟ
PrespaNet, ενός δικτύου τριών μη κυβερνητικών οργανώσεων – της Μακεδονικής
Οικολογικής Εταιρίας (MES) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, της Προστασίας
και Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (SPP) και της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (SPP)
στην Ελλάδα.
Η φυσική, πολιτιστική και ιστορική αξία της Ευρύτερης Περιοχής Πρέσπας που εκτείνεται μεταξύ Αλβανίας, Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας, έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα. Περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Πρέσπας στην Αλβανία, το Εθνικό
Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα, τα Εθνικά Πάρκα Πέλιστερ και Γκαλίτσικα και το Φυσικό
Πάρκο Εζεράνι, όπως επίσης και την υπόλοιπη λεκάνη Πρεσπών στη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας:
1. Το Εθνικό Πάρκο Πρέσπας στην Αλβανία με επιφάνεια 277,5 τετρ. χλμ. δημιουργήθηκε το 1999 ως αναπόσπαστο τμήμα μίας ευρύτερης προσπάθειας διατήρησης που
περιλαμβάνει και τη λίμνη Πρέσπα και τη λίμνη Οχρίδα.
2. Το 1974, ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών στην Ελλάδα εντάχθηκε στη δασική νομοθεσία. Το
εκτεταμένο Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα με επιφάνεια 327 τετρ. χλμ. δημιουργήθηκε
το 2009 για την περιβαλλοντική προστασία, διατήρηση, διαχείριση και προώθηση της
περιοχής, όπως επίσης και των αρχαιολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών της πόρων.
Τη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών έχει αναλάβει το Διοικητικό του Όργανο.
1

Prespa Net (2017). Transboundary Prespa – Review of Conservation Efforts: A report to the Prespa Ohrid Nature
Trust [Διασυνοριακή Πρέσπα – Ανασκόπηση των Προσπαθειών Διατήρησης: Έκθεση προς το Ταμείο Φύσης
Prespa Ohrid Nature Trust]. Prespa Net, ένα δίκτυο περιβαλλοντικών ΜΚΟ για την Πρέσπα –Εταιρία
Προστασίας Πρεσπών (SPP), Macedonian Ecological Society (MES) [Μακεδονική Οικολογική Εταιρία],
Protection and Preservation of the Natural Environment Albania (PPNEA) [Προστασία και Διατήρηση του
Φυσικού Περιβάλλοντος Αλβανία]. Διεύθυνση:
https://panorama.solutions/sites/default/files/prespanet_review-of-conservation-efforts_april-2017.pdf
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3. Το Εθνικό Πάρκο Γκαλίτσικα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ιδρύθηκε το
1958 και ανακηρύχθηκε εκ νέου το 2010 με μικρές αλλαγές ορίων. Το Εθνικό Πάρκο
Γκαλίτσικα βρίσκεται στο όρος Γκαλίτσικα και καλύπτει συνολική επιφάνεια 227 τετρ.
χλμ. μεταξύ της λίμνης Πρέσπας και της λίμνης Οχρίδας. Τη διαχείριση του έχει
αναλάβει το Δημόσιο Ίδρυμα Εθνικού Πάρκου Γκαλίτσικα.
4. Το Εθνικό Πάρκο Πέλιστερ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας καλύπτει μία
περιοχή 171,5 τετρ. χλμ. και είναι το παλαιότερο Εθνικό Πάρκο της χώρας, καθώς
δημιουργήθηκε το 1948 και βρίσκεται μεταξύ των λεκανών της Πρέσπας και της
Πελαγονίας. Ανακηρύχθηκε εκ νέου το 2007 και επεκτάθηκε προς την κατεύθυνση
των κρατικών συνόρων με την Ελλάδα.
Το Πάρκο Πρεσπών αποτελείται επίσης από δύο λίμνες γλυκού νερού, οι οποίες μαζί με
τα γύρω βουνά αποτελούν μία περιοχή που χαρακτηρίζεται κατά πάσα πιθανότητα από
τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία ζωικών μορφών σε όλη την Ευρώπη:
1. Η Μεγάλη Πρέσπα που καλύπτει επιφάνεια 259,4 τετρ. χλμ., μοιράζεται μεταξύ της
Αλβανίας, της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ανακηρύχθηκε εκ νέου Μνημείο της Φύσης το 2011.
2. Η Μικρή Πρέσπα που καλύπτει επιφάνεια 47,7 τετρ. χλμ., μοιράζεται μεταξύ της
Ελλάδας και της Αλβανίας. Το Φυσικό Πάρκο Εζεράνι στη Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας καλύπτει επιφάνεια 19,18 τετρ. χλμ. και ανακηρύχθηκε εκ νέου το 2012
υπό τη διαχειριστική ευθύνη του Δήμου του Ρέζεν. Το Φυσικό Πάρκο Εζεράνι και το
Μνημείο της Λίμνης Πρέσπας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μαζί

καλύπτουν επιφάνεια
195,46 τετρ. χλμ.
Εικόνα 3: Χάρτης της Ευρύτερης
Περιοχής Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας,
Αλβανίας και Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας.2
Η Ευρύτερη Περιοχή Πρεσπών κατοικείται
από περίπου 24.000 άτομα: 5.600 στην
Αλβανία, 17.000 στη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας και 1.560 στην
Ελλάδα. Η περιοχή περιλαμβάνει και
διατηρεί αρκετά μνημεία και τα αρχαιολογικά στοιχεία υποδεικνύουν, ότι
ο άνθρωπος κατοικεί στην κοιλάδα των
Πρεσπών επί τουλάχιστον 4000 χρόνια
(η καταγεγραμμένη ανθρώπινη παρουσία
δεν εμφανίζεται μέχρι τον 2o αι. π.Χ.)
2

Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) [Ταμείο Φύσης Πρέσπας Οχρίδας] (2018). Conflict Assessment in Wider
Prespa Area [Εκτίμηση των συγκρούσεων στην Ευρύτερη Περιοχή Πρεσπών], σσ. 1-2. Διεύθυνση:
https://panorama.solutions/sites/default/files/2018_pont_conflict-assessment_010220181.pdf.
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Buffer zones
Τα πάρκα ειρήνης συνδέονται με άλλες έννοιες, όπως είναι η «οικολογία των συνόρων»
(εξερευνώντας την οικολογία στα σύνορα), το «συνοροτοπίο» (ένας όρος που χρησιμοποιείται
από τους Γκάντρι και Ρατζάραμ41 προκειμένου να φανεί η πολυπλοκότητα και η ζωτικότητα
του περιβάλλοντος στα σύνορα), όπως επίσης και τον όρο buffer zone (που έχει πολλές
σημασίες). Οι συνηθέστερες αποδόσεις του όρου στην ελληνική είναι «γραμμή κατάπαυσης
του πυρός» και «νεκρή ζώνη» (που θα χρησιμοποιούνται αδιακρίτως). Οι γραμμές κατάπαυσης
του πυρός σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις συζητήσεις αναφορικά με τη διατήρηση της
φύσης και την περιβαλλοντική προστασία σε περιβάλλοντα μετά από συγκρούσεις ή μετά από
βίαιες συγκρούσεις, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Σύμφωνα με το λεξικό γραμμή κατάπαυσης του πυρός (buffer zone) είναι «μία ουδέτερη ζώνη που διαχωρίζει αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις, μία διαχωριστική ζώνη».42
Στις επιστήμες της οικολογίας, ο όρος buffer zone είναι μία ζώνη απομόνωσης (ή λωρίδα
απομόνωσης) που ορίζεται ως «μία περιοχή γης ή ύδατος, συνήθως γύρω από ή δίπλα σε έναν
ευαίσθητο οικότοπο άγριας ζωής (όπως είναι ένας υγροβιότοπος) που περιέχει ανέγγιχτη
βλάστηση και έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί τις απότομες αλλαγές στον οικότοπο, να
αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους ή να αποτρέπει την όχληση από τις γειτνιάζουσες χρήσης
της γης.»43 Συνεπώς ο όρος buffer zone μπορεί να είναι «μία περιοχή στην περιφέρεια μιας
συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής, όπου οι περιορισμοί στη χρήση των πόρων και τα
ειδικά αναπτυξιακά μέτρα αναλαμβάνονται προκειμένου να ενισχυθεί η αξία διατήρησης της
προστατευόμενης περιοχής.»44 Μπορεί επίσης να επιχειρηματολογηθεί, ότι αυτές οι ζώνες
αποτελούν ένα μέσο πρόληψης καταστροφών που έχει ως στόχο να διαχειριστεί τον κίνδυνο
σε κλίμα φόβου· συνεπώς, ακριβώς όπως ο φόβος γεννάει καχυποψία, πρέπει να αντιμετωπιστεί,
πνευματικά και πολιτικά, με καχυποψία.45
Υπάρχει σημαντικός αριθμός ερευνών και για τις δύο ερμηνείες του όρου buffer zone:46 για
τις ζώνες που είναι μεταξύ εθνικών συνόρων, για παράδειγμα, ο τείχος μεταξύ ΗΠΑ/ Μεξικού
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Rajaram, P.K. και Grundy-Warr, C. (2008) Borderscapes: hidden geographies and politics at territory’s edge [Συνοροτοπία:
κρυμμένες γεωγραφίες και πολιτική στην άκρη της εδαφικής επικράτειας]. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Merriam-Webster Dictionary. Definition of Buffer Zone [Ορισμός της γραμμής κατάπαυσης του πυρός ή της νεκρής
ζώνης]. Διεύθυνση: https://www.merriam-webster.com/dictionary/buffer%20zone
Park, Chris, εκδ. (2007). Oxford Dictionary of Environment and Conservation [Λεξικό Περιβάλλοντος και Διατήρησης της
Οξφόρδης]. London and New York, Oxford University Press, σ. 60.
Αυτόθι.
Hyndman, J. (2007). The securitization of fear in post-tsunami Sri Lanka [Η τροπή προς την ασφάλεια λόγω φόβου στη
μετά το τσουνάμι Σρι Λάνκα], Annals of the Association of American Geographers, 97(2): 361-372.
Bennett, G., & Mulongoy, K. J. (2006). Review of experience with ecological networks, corridors and buffer zones
[Ανασκόπηση της εμπειρίας με τα οικολογικά δίκτυα, τους διαδρόμους και τις γραμμές κατάπαυσης του πυρός].
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, τεχνική σειρά, 23: 100.
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και μεταξύ Ισραήλ / Παλαιστίνης· και εκείνες που λειτουργούν ως όριο/ανάχωμα μεταξύ ενός
φυσικού καταφύγιου47 και έναν οικολογικό διάδρομο άγριας ζωής που δεν είναι καταφύγιο.48
Και παρόλο που η ιστορία των εδαφικών ορίων βρίθει από παραδείγματα όπου η φύση
έχει οικειοποιηθεί τον χώρο, η περίπλοκη σχέση μεταξύ φύσης και συνόρων δεν έχει λάβει
πολλή προσοχή, για τρεις κύριους λόγους:
n
n

n

Το περιβάλλον υπήρξε περιφερειακό σε μελέτες ορίων·
Οι οικολόγοι έχουν μελετήσει τα όρια των ειδών σε απομόνωση από την ευρύτερη
βιβλιογραφία στα σύνορα· και
Η θεωρία της κοινωνικής επιστήμης αγνοεί την οικολογία των συνόρων παρόλο που και
άλλα ζωικά είδη εκτός από τους ανθρώπους μπορούν να μάθουν τη γραμματική και τον
συμβολισμό των συνόρων.49

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα «προηγουμένως έντονα στρατιωτικοποιημένων παραμεθόριων περιοχών που μετατράπηκαν σε πράσινες ζώνες»50 αλλά χαρακτηριστική είναι η «Παλιά
Λωρίδα του Θανάτου» που διαχώριζε την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία – πιο γνωστή ως
το «Σιδηρούν Παραπέτασμα». Σύμφωνα με τον Schwägerl,51 «δημιουργείται ένα από τα πιο
μοναδικά φυσικά καταφύγια του κόσμου […] μετατρέποντας ένα μνημείο στην καταπίεση σε
σύμβολο ανανέωσης». Εντούτοις, αυτή η μεταμόρφωση μίας λωρίδας που αντιπροσώπευε τη
στρατικοποίηση και τη βία, ταυτόχρονα φέρει τον κίνδυνο της ιστορικής διαγραφής και
απώλεια νοήματος.52

47
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Φυσικό καταφύγιο ονομάζεται «μία περιοχή γης που μένει κατά μέρος και της οποίας η διαχείριση γίνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να ωφελείται η διατήρηση της φύσης, συνήθως μέσω της μειωμένης δυνατότητας να έχει ο άνθρωπος
πρόσβαση σε αυτή και χρήση της. Τα φυσικά καταφύγια είναι συνήθως πολύ μικρότερα από τα Εθνικά Πάρκα ή τους
Οικοτόπους Βιόσφαιρας, και εντός τους προστατεύονται πολλά απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.» Βλ. Park
(2007). Oxford Dictionary of Environment and Conservation [Λεξικό Περιβάλλοντος και Διατήρησης της Οξφόρδης].
London and New York, Oxford University Press, σ. 60.
Διάδρομος άγριας ζωής ονομάζεται «ένας γραμμικός οικότοπος ή φυσικό χαρακτηριστικό (όπως είναι ένα κανάλι ή μία
θαμνοστοιχία) που επιτρέπει στην πανίδα και τη χλωρίδα να κινούνται μεταξύ απομονωμένων χώρων.” Βλ. Park (2007).
Oxford Dictionary of Environment and Conservation [Λεξικό Περιβάλλοντος και Διατήρησης της Οξφόρδης]. London and
New York, Oxford University Press, σ. 488.
Ramutsindela, M. (2015). Natured borders [Σύνορα πίσω στη φύση]. Geoforum, 61: 135-137.
Havlick, D. G. (2014). The Iron Curtain trail’s landscapes of memory, meaning, and recovery [Τα παραμεθόρια τοπία
μνήμης, σημασίας και ανάκτησης στο Σιδηρούν Παραπέτασμα]. Focus on Geography, 57(3): 126-133.
Schwägerl, C. (2011). Along scar from Iron Curtain: a green belt rises in Germany [Επιμήκης ουλή από το Σιδηρούν
Παραπέτασμα: μία πράσινη ζώνη ανακύπτει στη Γερμανία]. Yale Environment, 360.
Havlick, D. G. (2014). The Iron Curtain trail’s landscapes of memory, meaning, and recovery [Τα παραμεθόρια τοπία
μνήμης, σημασίας και ανάκτησης στο Σιδηρούν Παραπέτασμα]. Focus on Geography, 57(3): 126-133.
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αναΔιΦΩνΤαΣ ΤΗν ΠεριΒαΛΛονΤιΚΗ
ΣΥνερΓαΣια ΣΤΗν ΚΥΠρο
Ερευνητική μεθοδολογία
Για την ερευνητική μας μελέτη διεξαγάγαμε συνολικά δέκα ημι-δομημένες συνεντεύξεις με
επαγγελματίες από διάφορες αρμόδιες αρχές, ΜΚΟ και τον ΟΗΕ. Πρόκειται για επαγγελματίες
με διαφορετικά υπόβαθρα που συμμετείχαν στις προσπάθειες συνεργασίας με διάφορους
τρόπους. Ειδικότερα, μεταξύ των ερωτηθέντων στις συνεντεύξεις συγκαταλέγονται:
n
n
n
n

μέλη ΠΜΚΟ που συμμετείχαν σε δικοινοτικά έργα,
εμπλεκόμενοι στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον (BTCE),
δημόσιοι υπάλληλοι και
προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών.

Ο στόχος των συνεντεύξεων ήταν διττός: να διερευνήσουν τη συνεργασία σε περιβαλλοντικά
ζητήματα στην Κύπρο· και να κατανοήσουν και να αναλύσουν τις θετικές και αρνητικές πτυχές
των διαφόρων προσπαθειών συνεργασίας, τα εμπόδια, καθώς και τις ευκαιρίες.
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιλάμβανε ακαδημαϊκές εργασίες, όπως επίσης και
γκρίζα βιβλιογραφία (εκθέσεις, φυλλάδια, κλπ.), ενώ οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν στις
ακόλουθα ερωτήματα / σημεία:
n

n

n

Οι τρόποι με τους οποίους η διαίρεση (γεωγραφική και διοικητική) του νησιού αποτέλεσε
εμπόδιο στην επιτυχημένη επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Ποια μέτρα λήφθηκαν προκειμένου να υπερκεραστούν αυτά τα προβλήματα; Λειτούργησαν; Με ποιον τρόπο; Γιατί όχι;
Προτάσεις για το μέλλον.

Πολιτικές ασυμμετρίες και περιβαλλοντική προστασία:
γεωγραφικός, νομικός και διοικητικός διαχωρισμός
Γεωγραφικό επίπεδο
Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελούσε σημαντικό ζήτημα πριν το 1974,
οι περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν εξελιχθεί και έχουν αντιμετωπιστεί χωριστά από τους
ελληνοκυπριακούς και τους τουρκοκυπριακούς πολιτικούς θεσμούς μετά το 1974. Συνεπώς,
παρόλο που από οικολογικής άποψης το νησί αποτελεί σειρά διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων, υπάρχει πολιτικός και διοικητικός διαχωρισμός της περιβαλλοντικής προστασίας
στην Κύπρο.
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Εξαιτίας αυτής της ασυμμετρίας, η περιβαλλοντική προστασία στο νησί δεν είναι αυτόματη.
Δεν υπάρχει κοινό «Αναπτυξιακό Σχέδιο για το νησί της Κύπρου», υπό την έννοια ότι τα τοπικά
αναπτυξιακά σχέδια – είτε αστικά, είτε αγροτικά, είτε παράκτια – δεν λαμβάνουν υπόψη τη
φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος του νησιού, αλλά αντ’ αυτού υπάρχει μια αρκετά
κατακερματισμένη κατανόηση των επιπτώσεων της ανάπτυξης στο οικοσύστημα και στους
φυσικούς πόρους. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μιας περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης και
στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής, και ειδικότερα σε περιπτώσεις στις οποίες η
έκτακτη ανάγκη επηρεάζει άμεσα με τις συνέπειές της (για παράδειγμα ρύπανση διασυνοριακού ποταμού και / θαλάσσια ρύπανση) δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για συνεργασία.
Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στις έμμεσες53 περιβαλλοντικές απειλές που καλύπτουν μεγάλο
εύρος περιβαλλοντικών ζητημάτων, από τη διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, της άγριας
χλωρίδας και πανίδας, στη διασφάλιση των ζωνών προστασίας των υδάτινων ταμιευτήρων και
των περιοχών των λεκανών απορροής των αλυκών.
Η παράκτια ζώνη αποτελεί καλό παράδειγμα προκειμένου να σκιαγραφηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη σχεδιασμού. Από τη μία πλευρά, το μοντέλο μαζικού
τουρισμού που ακολουθούν και οι δύο πλευρές, όπως επίσης και η ανάπτυξη της γης στο
πλαίσιο της εκρηκτικής ανάπτυξης του τομέα των ακινήτων, είχαν ως αποτέλεσμα την άναρχη
δόμηση κατά μήκος της ακτογραμμής. Αυτό λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με το γεγονός ότι Ο
περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ. 59) – του 1959 και σε ισχύ μέχρι το 2011 και άρα σε
ισχύ και για τις δύο πλευρές – ορίζει μία ζώνη προστασίας της παραλίας «όχι μεγαλύτερη των
εκατό υαρδών (91,4 μέτρων) από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας» εντός της
οποίας απαγορεύεται η οικοδόμηση ή σε περίπτωση οικοδόμησης, οφείλουν να τηρούν
συγκεκριμένες πρόνοιες.54
Αντιθέτως, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων
ζωνών της Μεσογείου της Σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του
Βορειοανατολικού Ατλαντικού (Σύμβαση της Βαρκελώνης): «Τα μέρη καθορίζουν στις παράκτιες
ζώνες, από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, ζώνη στην οποία δεν επιτρέπεται η
δόμηση. Λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται άμεσα και
αρνητικά από την αλλαγή του κλίματος και τους φυσικούς κινδύνους, αυτή η ζώνη δεν μπορεί
να έχει πλάτος μικρότερο των 100 μέτρων».55 Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου που
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 4η Δεκεμβρίου 2008 (2009/89/EΚ), το Συμβούλιο ενέκρινε την
απόφαση επικύρωσης του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων
Ζωνών στη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Απόφαση Συμβουλίου 2010/631/ΕΕ) της 13ης Σεπτεμβρίου
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Έμμεσες υπό την έννοια ότι ο κίνδυνος / η αλλαγή δεν είναι άμεσα ορατός/ή.
Άρθρο 2, Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ. 59). Διεύθυνση:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_59/full.html
Άρθρο 8, παράγραφος 2, Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN
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2010.56 Παρόλο που η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου είναι νομικά δεσμευτική για όλα τα Κράτη
Μέλη, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση της Βαρκελώνης και αρνείται
να τηρήσει τις διαδικασίες που ορίζονται. Συνεπώς συνεχίζεται η κακοδιαχείριση των παραλιών
και στις δύο πλευρές του νησιού.
Αμφότερες οι πλευρές συνεχίζουν να αδειοδοτούν μεγάλης κλίμακας κατασκευές που
αλλάζουν δραστικά την τοπογραφία της ακτογραμμής και χωρίς να έχουν εξασφαλίσει μέσω
μελετών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (SEA) και Κατάλληλης Αξιολόγησης (AA)57
ότι τα εν λόγω έργα λαμβάνουν υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της παραλίας και στις δύο
πλευρές (πόσο μάλλον δε σε ολόκληρο το νησί). Επί του παρόντος, κατά μήκος της ακτογραμμής στη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχουν πέντε ανοιχτά λιμάνια (Λάρνακα,
Νέο Λιμάνι Λεμεσού, Παλιό Λιμάνι Λεμεσού, Πάφος και Λατσί) και τρεις υφιστάμενες μαρίνες
(Μαρίνα Λάρνακας, Μαρίνα Λεμεσού και Μαρίνα St. Raphael) που λειτουργούν ως επίσημα
λιμάνια εισόδου. Επιπρόσθετα, υπάρχει μία υπό κατασκευή μαρίνα (Αγίας Νάπας) και δύο που
βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού (Παραλιμνίου και Πάφου), όπως επίσης και τρεις
τερματικοί σταθμοί σε λειτουργία (Λάρνακας, Δεκέλειας και Βασιλικού).58
Κατά μήκος της ακτογραμμής που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της τουρκοκυπριακής
διοίκησης, υπάρχουν τρία ανοιχτά λιμάνια (Αμμόχωστος, Κερύνεια / Girne και Gemikonagi/
Καραβοστάσι) και τρεις μαρίνες σε λειτουργία (Karpas Gate, Κερύνεια / Girne και Gemyat Delta).
Υπάρχουν επίσης και τρία βιομηχανικά λιμάνια, πετρελαϊκές υποδομές Kalecik (στη χερσόνησο
της Καρπασίας), Kalecik για σκυρόδεμα και γύψο (στη χερσόνησο της Καρπασίας) και
ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Teknecik (Κερύνεια).59
Επιπρόσθετα, υπάρχουν αρκετά ψαρολίμανα, μονάδες αφαλάτωσης και ναυτικές βάσεις/
στρατιωτικά λιμάνια κατά μήκος της ακτογραμμής και στις δύο πλευρές του νησιού.

56

57

58

59

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Homepage > EU Coastal and Marine Policy > Protocol on
Integrated Coastal Zone Management [Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών]. Access:
http://ec.europa.eu/environment/iczm/barcelona.htm
Άρθρο 3, παράγραφος 2, Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 για
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΣΠΕ). Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28036
Άρθρο 6, παράγραφος 3, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EL
Αρχή Λιμένων Κύπρου – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ενέργειας – Κυπριακή Δημοκρατία. Αρχική
σελίδα > Λιμάνια > Ανοιχτά Λιμάνια. Διεύθυνση: https://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=10&mpath=/18/27
Αρχή Λιμένων Κύπρου – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ενέργειας – Κυπριακή Δημοκρατία. Αρχική
σελίδα > Λιμάνια > Τερματικοί σταθμοί και Φάροι. Διεύθυνση:
https://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=12&mpath=/6
Ministry of Commerce, Industry, Tourism and Energy – Republic of Cyprus. homepage > ports > nautical tourism
development unit. Access: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlnautical_gr/dmlnautical_gr?OpenDocument
[Σ.τ.Μ. Η ιστοσελίδα αυτή δεν υπάρχει πια]
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού –Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ενέργειας – Κυπριακή
Δημοκρατία. Αρχική σελίδα > Ανακαλύψτε την Κύπρο > Ήλιος & Θάλασσα > Μαρίνες και αλιευτικά λιμάνια > Μαρίνες της
Κύπρου. Διεύθυνση: https://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/sun-sea/marinas-fishing-harbors/item/566marinas-fishing-harbors
KKTC Limanlar Dairesi Müdürlüğü. Αρχική σελίδα [στην τουρκική]. Access: http://limanlar.gov.ct.tr/
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Διοικητικό επίπεδο
Όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές, καμία από τις δύο διοικητικές δομές δεν διαθέτει υπουργείο
αφιερωμένο αποκλειστικά στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική προστασία στην τουρκοκυπριακή διοίκηση εφαρμόζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, που ανήκει στο Υπουργείο
Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν αρκετά σχετικά
τμήματα, ειδικότερα, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), το Τμήμα Γεωργίας, το
Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης και η Υπηρεσία Μεταλλείων που εντάσσονται στο Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εντάσσονται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι υπεύθυνο για την
ποιότητα του αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε μία έκθεση που τιτλοφορείται «Ανάλυση της Λειτουργίας και της Δομής του Υπουργείου
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» (προηγούμενη ονομασία του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), η Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει την
ενοποίηση/ αναδιάρθρωση των λειτουργιών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος μέσω: «της μεταβίβασης ευθυνών του ΥΠΕΣ στο Τμήμα Περιβάλλοντος,
για παράδειγμα, τη ρύθμιση ορισμένων οικιακών και αδρανών αποβλήτων και του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με τον έλεγχο εκπομπών αερίων και την ποιότητα του αέρα.
Επίσης συστήνεται να μετακινηθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
η κεντρική οργάνωση κάτω από την οποία λειτουργεί επί του παρόντος η Υπηρεσία Θήρας
και Πανίδας, συμπτύσσοντας κατά συνέπεια ορισμένες από τις λειτουργίες της που σχετίζονται
με την προστασία της φύσης με τις λειτουργίες των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Δασών.»
Συνεχίζει τονίζοντας ότι τέτοια μέτρα θα οδηγούσαν σε λιγότερο κατακερματισμένη και πιο
συνεκτική θεσμική δομή· καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής·
αποφυγή των διενέξεων σε θέματα αρμοδιοτήτων και σύγκρουσης συμφερόντων· μειωμένο
διοικητικό φόρτο· καλύτερες οικονομίες κλίμακας και επίτευξη κριτικής μάζας προσωπικού·
ισχυρότερο και ενοποιημένο έλεγχο· αποφυγή της διπλής αδειοδότησης/ επιθεώρησης.»60

Νομικό επίπεδο
Όσον αφορά τις νομικές ασυμμετρίες, πριν το 1963, η Κυπριακή Δημοκρατία χρησιμοποιούσε
το Αποικιακό Βρετανικό Κοινό Δίκαιο. Η έννοια στην οποία βασίζεται το κοινό δίκαιο, όπως
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Παγκόσμια Τράπεζα (2014). Analysis of the Function and Structure of the Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment (MANRE) of the Republic of Cyprus. 23 Μαΐου 2014, Poverty Reduction and Economic Management Unit,
Southern Europe Program, Europe & Central Asian Region, σ.12. Διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/73FF47B3520C6E61C2257CFC0042A94F/$file/MELETI%20%20%20%2
0%20Revised%20Final%20Report%20MANRE%20and%20SOEs%20May23.pdf
[Σ.τ.Μ. Η ιστοσελίδα αυτή δεν υπάρχει πια]
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χρησιμοποιείται στις αγγλόφωνες χώρες ή χώρες της κοινοπολιτείας, είναι ότι «οποιοδήποτε
άτομο που προκαλεί οποιαδήποτε ζημία σε άλλο άτομο ή ιδιοκτησία, οφείλει να πληρώσει
αποζημίωση» και πριν την ψήφιση οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών νόμων, μεμονωμένα
άτομα προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την έννοια του Κοινού Δικαίου προκειμένου να
υποβάλουν μήνυση σε βιομηχανίες ή άτομα που, για παράδειγμα, ρύπαναν κοινή ιδιοκτησία
(π.χ. κοινά υδάτινα ρεύματα).61 Η αρχή αυτή συνεχίζει να ισχύει σε αρκετά διαφορετικά νομικά
ζητήματα και για τις δύο διοικήσεις, παρόλο που δεν ισχύει στην περίπτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Χάρη στην είσοδο στην ΕΕ, η περιβαλλοντική πολιτική και η αντίστοιχη νομοθεσία έχουν
βελτιωθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία πολύ ταχύτερα από την ανάλογη πολιτική και νομοθεσία
στην τουρκοκυπριακή διοίκηση. Εντούτοις, σε αντίθεση με το σύνταγμα της τουρκοκυπριακής
διοίκησης, το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει άμεσα οποιαδήποτε
συνταγματικά δικαιώματα σε ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, είτε ως συλλογική
υποχρέωση, είτε ως μεμονωμένο νομικό δικαίωμα. Αυτό, όμως, έχει τροποποιηθεί μέσω της
νομολογίας που έχει αναγνωρίσει, ότι μπορεί να γίνει επίκληση του Άρθρου 7 (που σχετίζεται
με την υγεία των ανθρώπων) του Συντάγματος όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία
μαζί με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Πριν την ένταξή της στην ΕΕ, η Κύπρος υιοθέτησε ορισμένα νομοθετήματα λόγω των
διαφόρων διεθνών συμφωνιών στις οποίες κατέστη συμβαλλόμενο μέρος. Από το 2004 (και
πριν το 2004 κατά τη διαδικασία ένταξης), η Κυπριακή Δημοκρατία ενσωμάτωσε όλη την
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Σύμφωνα με την ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας:
Το μεγαλύτερο μέρος της μεταφερθείσας νομοθεσίας ενσωματώθηκε υπό εξαιρετικά
πιεστικές συνθήκες και χωρίς λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων και των επιλογών. Το
γεγονός αυτό είναι ιδιαιτέρως εμφανές σε σχέση με τα συστήματα εφαρμογής και επιβολής
που υιοθετήθηκαν, που είχαν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα περίπλοκες και σύνθετες διαδικασίες
και μεγάλο βαθμό «δυαδισμού» αρμοδιοτήτων. Έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά οι Νόμοι, οι
Κανονισμοί και τα Διατάγματα και είναι πολύ δύσκολο οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εταιρία,
ενδιαφερόμενο ίδρυμα ή άτομο, να τα διαβάσει όλα και να κατανοήσει εύκολα τις συνδέσεις
τους. Πρέπει να υπάρχουν περίπου 150 πυρηνικά νομικά κείμενα που σχετίζονται με τον
ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, περίπου 400 αν συνυπολογιστούν διεθνείς
συμφωνίες, διάφορες στρατηγικές, κλπ.62
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Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας που σχετίζεται με το περιβάλλον
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
υπάρχουν αρκετοί νόμοι που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα άλλων υπουργείων. Κυρίως πρόκειται για νόμους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών (για παράδειγμα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, τα
Επαρχιακά Γραφεία που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του Περί Προστασίας της Παραλίας
Νόμου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που είναι υπεύθυνο για χωροταξία και οικισμό
και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που είναι υπεύθυνο για τη γη και την ακίνητη
περιουσία). Αυτό συχνά επιφέρει δυσκολίες στην εφαρμογή και τον συντονισμό των διαφόρων
νομοθεσιών.
Τέλος, στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε περίπτωση παραπτωμάτων ή αδυναμίας του
κράτους να τηρήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν
παράπονα σε ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι ο/η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο/η Επίτροπος
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ο/η Γενικός/ή Ελεγκτής/ρια της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντούτοις, οι συστάσεις που γίνονται από τον/την Επίτροπο
Περιβάλλοντος και τον/την Επίτροπο Διοικήσεως δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Η Ελεγκτική
Υπηρεσία διεξάγει ελέγχους για θέματα οικονομικά, ρυθμιστικά / επίδοσης, διαχειριστικά,
τεχνικά και περιβαλλοντικά και τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται σε ετήσιες εκθέσεις,
ειδικές εκθέσεις και ελέγχους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να υποβληθεί παράπονο στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια σε Κράτος Μέλος σε περίπτωση πιθανής παραβίασης του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ.
Μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ και
τη Σύμβαση του Ώρχους σχετικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση, τη δημόσια συμμετοχή
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στον περιβαλλοντικό τομέα, το κοινό που εμπλέκεται
(τοπικές αρχές, επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες γης και εγγεγραμμένες ΜΚΟ) μπορούν να αμφισβητήσουν τη διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, των ενεργειών ή των παραλείψεων όσον
αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα.
Εντούτοις, υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα αναφορικά με την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να υπάρξουν
αποτελεσματικά μέτρα έννομου προστασίας λόγω του υφιστάμενου ή του δυνητικού κόστους
εξασφάλισης ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η υποβολή διοικητικής
ένστασης δεν αναβάλλει κατ’ ανάγκη την υπό ένσταση απόφαση, καθώς δεν έχει «ανασταλτικό
αποτέλεσμα». Και παρόλο που μπορεί κανείς να κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να παύσει μία περιβαλλοντικά καταστροφική απόφαση ή δραστηριότητα κατά τη
διάρκεια της δικαστικής υπόθεσης, οι πιθανότητες για εξασφάλιση ασφαλιστικών μέτρων
εγκαίρως είναι περιορισμένες. Οι αργοί ρυθμοί με τους οποίους διεξάγεται η διαδικασία και η
γενική έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών επιβολής παρεμποδίζουν στην Κύπρο την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επιπρόσθετα, παρόλο που θεωρητικά διατίθεται νομική βοήθεια,
δεν υπάρχει ακόμη καμία περιβαλλοντική υπόθεση για την οποία να έχουν παραχωρηθεί.
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Συνεπώς, το κόστος των δικαστικών διαδικασιών αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στην
περιβαλλοντική δικαιοσύνη – ή τουλάχιστον μπορεί να έχει αποτρεπτική επίδραση σε αυτή.63
Στην τουρκοκυπριακή διοίκηση, ο νόμος για περιβαλλοντικά ζητήματα μέχρι το 1985
ακολουθούσε το Αποικιακό Βρετανικό Κοινό Δίκαιο, που υπήρχε μέχρι τη συνταγματική κρίση
του 1963. Συνεπώς, ισχύει η νομοθεσία της Κύπρου, εκτός αν έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις έχει συνδυαστεί με τους δικούς της νόμους και
νομικά προηγούμενα.
Οι νομικές βάσεις της νομοθεσίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται στο Σύνταγμα
του 1985, στον Περιβαλλοντικό Νόμο, στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο Νόμο για τις Αρχαιότητες
και στο Νόμο για την Καλή Διακυβέρνηση. Ειδικότερα, το Σύνταγμα του 1985 διασφαλίζει:
n
n
n

Προστασία της παραλίας (άρθρο 38)·
Προστασία των ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων (άρθρο 39)·
Προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 40).

Ο Περιβαλλοντικός Νόμος καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων,
του νερού, των όμβριων υδάτων, τον έλεγχο της ρύπανσης (θαλάσσιας, υδάτινης, ηχητικής και
βιομηχανικής), την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των βιολογικών
ειδών. Οι διαδικαστικές πρόνοιες που καλύπτει αυτός ο Νόμος περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή
μιας περιβαλλοντικής εκτίμησης (που είναι γνωστή σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ως
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων) ως προϋπόθεση για την αδειοδότηση για διάφορες
αναπτύξεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και κυρώσεις, όπως
επίσης και για εγκλήματα και τη σχετική τιμωρία.
Άλλοι σχετικοί Νόμοι περιλαμβάνουν τον Αναπτυξιακό Νόμο, που ρυθμίζει τις κατασκευές
και την ανάπτυξη και τον Νόμο για τις Αρχαιότητες, που διασφαλίζει την προστασία των
αρχαίων μνημείων και της αρχαιολογικής κληρονομιάς.
Σε περίπτωση κακοδιαχείρισης από την τουρκοκυπριακή διοίκηση, η κοινωνία των πολιτών
έχει λιγότερες ευκαιρίες να υποβάλλει καταγγελία (όπως είναι για παράδειγμα δυνατό με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), γεγονός που συχνά κάνει την κοινωνία των πολιτών στο βόρειο μέρος
του νησιού να νιώθει αδύναμη.

Η περίπτωση της διατήρησης της φύσης
Όσον αφορά στη διατήρηση της φύσης, η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί τις Οδηγίες της ΕΕ
για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, οδηγίες που μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία το 2003,
όπως επίσης και τις Οδηγίες για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), για τη
63
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Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΑ) που ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία το
2005. Σύμφωνα με την Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕ) στην
Κύπρο: «Έκταση 28,8 % της ξηράς στην Κύπρο (στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία)
έχει οριστεί ως περιοχή Natura 2000 (μέσος όρος ΕΕ: 18,1 %), από την οποία 26,7% έχει οριστεί
ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Πτηνά (μέσος όρος ΕΕ: 12,3%), και
το 13,49% καλύπτει η Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της οδηγίας για τους
οικοτόπους (μέσος όρος ΕΕ: 13,8%). Η Κύπρος έχει χαρακτηρίσει μέχρι στιγμής 63 τόπους
Natura 2000, στους οποίους περιλαμβάνονται 40 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) βάσει της
οδηγίας για τους οικοτόπους και 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της οδηγίας για τα
άγρια πτηνά.»64 Ταυτόχρονα, «τα δάση, ιδιωτικά και κρατικά – καλύπτουν έκταση 172.535
εκταρίων (18,65% της συνολικής επιφάνειας του νησιού) και άλλες δασικές εκτάσεις – ιδιωτικές
και κρατικές – έκταση 213.859 εκταρίων ή 23,12%, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών
με φρύγανα.»65

Εικόνα 4: Χάρτης του Δικτύου Natura 2000 στην Κυπριακή Δημοκρατία.66
64

65
66

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017). Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΕ. Έκθεση χώρας – Κύπρος. Συνοδεύει το έγγραφο Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής: Κοινές Προκλήσεις και πώς να συνδυάσουμε τις
προσπάθειές μας για καλύτερα αποτελέσματα. Βρυξέλλες, 3/2/2017, SWD(2017)36final, έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής, σ. 10. Διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cy_en.pdf
Αυτόθι, σ. 12.
Τμήμα Περιβάλλοντος – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Κυπριακή Δημοκρατία. Αρχική
σελίδα > προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας > δίκτυο natura 2000 > τόποι κοινοτικής σημασίας και ζώνες
ειδικής προστασίας. Διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/FCC94221DA188E52C2257FE9003EA173?Open
Document [Σ.τ.Μ. Η ιστοσελίδα αυτή δεν υπάρχει πια]
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Υλοποιήθηκε στην τουρκοκυπριακή διοίκηση ένα έργο που τιτλοφορούνταν Τεχνική βοήθεια
για τη διαχείριση και προστασία δυνητικών τόπων Natura 2000 στη βόρεια Κύπρο, χρηματοδοτούμενο από την EuropeAid στο πλαίσιο του Κανονισμού Βοήθειας για την οικονομική
ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας (Κανονισμός Συμβουλίου 389/2006) και από μία
Ευρωπαϊκή κοινοπραξία. Στόχος του έργου ήταν να προετοιμάσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα της βόρειας Κύπρου να διαχειριστεί την πλούσια φυσική κληρονομιά της, σύμφωνα με τις
Οδηγίες της ΕΕ για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους.67 Το έργο περιλάμβανε (σύμφωνα με
την ιστοσελίδα τους) «συνολική δημιουργία θεσμικής ικανότητας (συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης του αρμόδιου κυβερνητικού και αποκεντρωμένου προσωπικού), όπως επίσης και
βοήθεια για την ανάπτυξη στιβαρού διοικητικού πλαισίου για τη μελλοντική διαχείριση των
τόπων Natura 2000 της ΕΕ. Επίσης, θα ετοιμαστούν σχέδια διαχείρισης που συμμορφώνονται
προς τις απαιτήσεις της ΕΕ, που να καλύπτουν έξι δυνητικές προστατευόμενες περιοχές Natura
2000. Μέρος του έργου επίσης αποτελούν ο σχεδιασμός και η κατασκευή υποδομών που σχετίζονται με τα μέτρα διατήρησης και τις εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες στους έξι τόπους.»

Εικόνα 5: Χάρτης των δυνητικών τόπων Natura 2000 στο βόρειο μέρος της Κύπρου.68

Αμφότερες η Κυπριακή Δημοκρατία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας τα ΕΕ. Η επισκόπηση
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής για την Κύπρο, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή της περιβαλ-

67
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NEPCon – Φύση, Οικονομία και Άνθρωποι Συνδεδεμένοι. Homepage > Newsroom > Nepcon Assist Natura 2000 Protection
in Northern Cyprus. Διεύθυνση:
https://www.nepcon.org/newsroom/nepcon-assist-natura-2000-protection-northern-cyprus
Τεχνική Βοήθεια για τη Διαχείριση και την Προστασία Δυνητικών Τόπων Natura 2000 στο βόρειο μέρος της Κύπρου.
Homepage > Project Outline. Διεύθυνση: http://www.dogakoruma.eu/
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λοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ αντιμετωπίζοντας τις αιτίες των κενών στην
εφαρμογή και προτείνοντας λύσεις, δημοσιεύθηκε, το 2017.69 Η έκθεση τονίζει τον ανεπαρκή
καθορισμό και την ακατάλληλη διαχείριση των τόπων Natura 2000 ως μία από τις κύριες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος όσον αφορά το βαθμό στον οποίου τηρούνται η
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ.
Ειδικότερα, η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής για την Κύπρο
δηλώνει:
Μία σημαντική πρόκληση για την αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000
είναι η προστασία τους από μη συμβατές δραστηριότητες ή εξελίξεις που τις κατακερματίζουν
ή υποβαθμίζουν, ειδικότερα εντός ιδιωτικής γης. Όσον αφορά στην ανάπτυξη έργων και
σχεδίων που επηρεάζουν τόπους Natura 2000, το ζήτημα που ανακύπτει διαρκώς είναι η
απουσία αξιόπιστης διαδικασίας για την εφαρμογή των Κατάλληλων Αξιολογήσεων σύμφωνα
με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, που αντανακλάται σε αρκετά
παράπονα και περιπτώσεις παραβάσεων (όπου δεν διενεργήθηκαν καθόλου αξιολογήσεις ή
ήταν ακατάλληλες). Η αξιόπιστη διαχείριση των περιοχών επίσης υπονομεύεται από την
απουσία κατανόησης και αποδοχής των φυσικών περιοχών από αρκετές τοπικές κοινότητες
και ιδιοκτήτες γης. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή ένα μεγάλο μέρος των χαρακτηρισμένων ως
περιοχών Natura 2000 (κυρίως γεωργική γη) στην Κύπρο είναι ιδιωτικά εδάφη.70
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει ορισμένες ενέργειες, όπως είναι να
«ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τους χαρακτηρισμούς «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» και
«Ζώνη Ειδικής Προστασίας», ειδικότερα σε υπεράκτια θαλάσσια ύδατα [όπως επίσης να
ολοκληρωθεί] η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» και να οριστούν
ξεκάθαρα καθορισμένοι στόχοι διατήρησης και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τις περιοχές
και να παρασχεθούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή τους προκειμένου να διατηρηθούν /
ανακτηθούν είδη και οικότοποι κοινοτικής σημασίας σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης σε
όλο το φυσικό εύρος διαβίωσής τους.» Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει η
Κύπρος «να αποκτήσει σε επίπεδο διοίκησης το αναγκαίο δυναμικό προκειμένου να βελτιώσει
της Κατάλληλες Αξιολογήσεις και να αποτρέψει την υποβάθμιση των τόπων Natura 2000 από
ζημιογόνες αναπτύξεις [και] να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση (μεταξύ αρχών, ενδιαφερομένων μερών, ιδιοκτητών γης, του κοινού) όσον αφορά στο δίκτυο Natura 2000 και θα οφέλη
του [και] να ενδυναμώσει την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.»71
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Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017). Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΕ. Έκθεση χώρας – Κύπρος. Συνοδεύει το έγγραφο Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής: Κοινές Προκλήσεις και πώς να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για καλύτερα αποτελέσματα. Βρυξέλλες, 3/2/2017, SWD(2017)36final, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών
της Επιτροπής. Διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cy_en.pdf
Αυτόθι, σ. 11.
Αυτόθι, σ. 12.
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Οι πολιτικές ασυμμετρίες που έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, αποκαλύπτουν τους περιορισμούς της άσκησης πίεσης για τη διατήρηση και τη διαχείριση της φύσης,
όχι μόνο λόγω των εγγενών δυσκολιών μέσα σε ένα σύστημα που επιδιώκει την οικονομική
ανάπτυξη, αλλά και λόγω των εγγενών επιπλοκών της περιβαλλοντικής προστασίας σε περιοχές
στα οποίες υπάρχουν πολιτικές συγκρούσεις. Στο νησί της Κύπρου, όπως υποστηρίχθηκε στο
εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου περιγράψαμε ενδελεχώς τη λατόμευση στην οροσειρά του
Πενταδακτύλου/Beşparmak και στα φαράγγια Ανδρολύκου/Gündoğdu, η περιβαλλοντική
καταστροφή και στις δύο πλευρές επιδεινώνει την ένταση μεταξύ τους, δεδομένου ότι η
επιλεκτική χρήση φράσεων όπως «οι περιβαλλοντικές καταστροφές της Άλλης πλευράς»
επιτείνει την αντίληψη ότι η «Άλλη πλευρά» είναι ο εχθρός. Παράλληλα, ο ίδιος ο διαχωρισμός
επίσης εντείνει τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο νησί, αλλά με έμμεσο τρόπο. Η Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης που υπάρχει στο νησί από το 1963 καθίσταται εμφανής με πολλούς τρόπους
και έχει επιτρέψει την κατάργηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρουσία του εξωτερικού νομικού πλαισίου της ΕΕ συχνά δεν επαρκεί
για τις δύο πλευρές (και πιο συγκεκριμένα την ελληνοκυπριακή πλευρά, ως επίσημο Κράτος
Μέλος της ΕΕ) ώστε να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική προστασία ως μέρους του αναπτυξιακού τους μοντέλου. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη η πολιτική ασυμμετρία το κύριο
εμπόδιο στη διατήρηση της φύσης, αλλά μάλλον η απουσία περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης
και σχεδιασμού στους πολιτικούς και επιχειρηματικού κύκλους και στις δύο πλευρές. Συνεπώς,
προκειμένου οι περιβαλλοντικοί δεσμοί που υπερβαίνου τη διαχωριστική γραμμή να οδηγήσουν
στην ειρήνη, πρέπει να υποστηριχθούν από τεράστιου μεγέθους προσπάθειες προώθησης σε
κάθε πλευρά.
Παρόλο που είναι φιλόδοξο εγχείρημα, η απαίτηση της ορθής προστασίας των τόπων
Natura 2000 (ή άλλων οικολογικά σημαντικών τόπων) αποτελεί αναγκαίο βήμα. Θα πρέπει να
επιτευχθεί τώρα και όχι μετά από μια λύση (ειδικότερα αφού δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τη λύση). Έχουν υπάρξει ορισμένα μικρά αλλά σημαντικά βήματα για την
προστασία μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού στο έργο που έχει επιτελέσει η
Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, το οποίο με την οικονομική βοήθεια του
Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών αναστήλωσε σημαντικά μνημεία και στις
δύο πλευρές. Παρόλο που μπορεί να είναι ευκολότερο να επιχειρηματολογήσει κανείς υπέρ
ενός τέτοιου εγχειρήματος (εξαιτίας, για παράδειγμα, του μικρότερου χωρικού εύρους της
παρέμβασης, όπως επίσης και της άμεσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων), είναι σημαντικό
να αρχίσουν να γίνονται ανάλογες κινήσεις για την κοινή φυσική κληρονομιά του νησιού.

Περιβαλλοντική συνεργασία
σε διάφορα επίπεδα παρά τη διαχωριστική γραμμή
Η περιβαλλοντική συνεργασία παρά τη διαχωριστική γραμμή μπορεί να προκύψει σε
πολλαπλά θεσμικά και μη θεσμικά επίπεδα, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις. Σε
αυτά τα πολλαπλά επίπεδα περιλαμβάνονται διακυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι ο ΟΗΕ
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και η ΕΕ, η δημόσια διοίκηση, η ακαδημαϊκή κοινότητα (επιστήμονες, ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστήμια), πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και (κυρίως) τα εμπορικά επιμελητήρια,
όπως επίσης και οι συμπράξεις της κοινωνίας των πολιτών με τα περιβαλλοντικά κινήματα,
συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των γνωστών ΠΜΚΟ αλλά και των κινήσεων βάσης (επιστημονικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων πολιτών, πρωτοβουλιών και εκστρατειών).
Η συνεργασία είναι ξεκάθαρα εφικτή, αν υπάρχει προθυμία και σε ατομικό και σε θεσμικό
επίπεδο. Συνεπώς, ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που βρίσκονται εκτός του επίσημου
διοικητικού επιπέδου, υπάρχουν τρόποι να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
ομάδων και ατόμων, με τη συνεργασία να είναι θέμα πολιτικών πεποιθήσεων όλων των
εμπλεκομένων. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει ευρύτερος
αντίκτυπος. Όπως θα παρουσιαστεί στο κεφ. 4, ορισμένες φορές τα άτομα μπορεί να υποχρεωθούν από την πίεση της ομάδας να κάνουν βήματα προς τη συνεργασία (ειδικότερα
μεταξύ των ΠΜΚΟ)

Διακυβερνητικές Οργανώσεις
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Μετά τη δημιουργία της UNFICYP (ειρηνευτικής δύναμης Κύπρου), και δυνάμει του Ψηφίσματος
186 (1964), η εντολή του οργανισμού είναι να προσπαθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του:
n
n
n

Να αποτρέψει επανάληψη των μαχών·
Να συνεισφέρει στη διατήρηση και την αποκατάσταση της έννομης τάξης·
Να συνεισφέρει στην επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας.

Η τρίτη πτυχή στους όρους εντολής του αφορά τον ρόλο της UNFICYP μέσα στη γραμμή
κατάπαυσης του πυρός, όπου, όπως δηλώνεται στην ιστοσελίδα της: «Η UNFICYP υποστηρίζει
την πληρέστερη δυνατή επιστροφή των πολιτών στις φυσιολογικές δραστηριότητες στη
γραμμή κατάπαυσης του πυρός έχοντας κατά νου ότι συνεχίζει να είναι μία περιοχή υπό
συνεχή ένοπλη παρακολούθηση από τον στρατό και των δύο πλευρών. Για τον σκοπό αυτό,
διευκολύνει την επανέναρξη της καλλιέργειας στη νεκρή ζώνη, όπου είναι ασφαλές και παρέχει
βοήθεια και στις δύο κοινότητες σε ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας και νερού πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές.»72
Αν και η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελεί ξεκάθαρα μέρος της εντολής της
UNFICYP, η γραμμή κατάπαυσης του πυρός εντάσσεται στη νομοθεσία, τους κανόνες και τους
κανονισμούς που διέπουν την περιβαλλοντική προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και της περιβαλλοντικής πολιτικής του Τμήματος Ειρηνευτικών
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Ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). Homepage > About. Διεύθυνση:
https://unficyp.unmissions.org/about
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Επιχειρήσεων και του Τμήματος Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών για τις επιτόπιες αποστολές των Ηνωμένων Εθνών.73 Και παρόλο που η UNFICYP μπορεί να παρατηρεί και να κάνει
εκθέσεις σε περιβαλλοντικές ανησυχίες στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, είναι τελικά
ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι νόμοι, οι κανόνες και οι
κανονισμοί και να επανορθώνονται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στη γραμμή κατάπαυσης του
πυρός – έγκειται στην εντολή της UNFICYP να διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον στη γραμμή
κατάπαυσης του πυρός και παρά την όποια αντιτιθέμενη οικονομική στρατηγική της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η UNFICYP δεν απασχολεί περιβαλλοντικό λειτουργό (υπεύθυνο για τη διατήρηση της φύσης, τη χωροταξία, την περιβαλλοντική διαχείριση, κλπ.) μέσα στη γραμμή
κατάπαυσης του πυρός, εντούτοις, σε συζητήσεις με αξιωματικούς των Ηνωμένων Εθνών,
πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει μία Περιβαλλοντική Επιτροπή υπεύθυνη για την εφαρμογή
της παγκόσμιας εκστρατείας των Ηνωμένων Εθνών Πρασινίζοντας το Μπλε,74 στο πλαίσιο της
οποίας εργάζονται με στόχο τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ μέσω των επενδύσεων σε υβριδικά
οχήματα και ηλιακών συλλεκτών, κλπ.
Όπως θα συζητηθεί περαιτέρω στο κεφ. 4., οι μικρής κλίμακας δικοινοτικές προσπάθειες
που χρονολογούνται ήδη από το 1970, αλλά πολύ περισσότερο μετά το Δικοινοτικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα το 1998 «επικεντρώνονταν σε δραστηριότητες σε ζητήματα που θεωρούνταν
‘ουδέτερα θέματα’, όπως είναι η υγεία και το περιβάλλον.»75 Έκτοτε, σε αρκετές περιπτώσεις
ο ΟΗΕ διευκόλυνε και χρηματοδότησε τη δικοινοτική συνεργασία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, για δραστηριότητες που έλαβαν χώρα είτε εντός της νεκρής ζώνης, είτε εκτός.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΕ διευκολύνει την περιβαλλοντική συνεργασία στο νησί κατά κύριο λόγο μέσω της
χρηματοδότησης έργων δικοινοτικού χαρακτήρα. Μέσω του προγράμματος Στήριξη στην
Κοινωνία των Πολιτών που αποτελεί μέρος του Προγράμματος Βοήθειας της ΕΕ για την
τουρκοκυπριακή κοινότητα,76 για παράδειγμα «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματο-
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Τμήμα Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN-DFS). UN Field Support – April 2017. DFS Environment Strategy – Executive
Summary. Διεύθυνση:
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/UNDFS_Environment_Strategy_ExecSum_vF.pdf
Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών / Τμήμα Επιχειρήσεων (UN-DPKO/DFS). Ref. 2009.6: Policy.
Environmental Policy for UN Field Missions. Διεύθυνση:
https://pcrs.un.org/Lists/Resources/Environment/Environmental%20Policy%20for%20UN%20Field%20Missions.pdf.
Ηνωμένα Έθνη (UN). Greening the Blue [Πρασινίζοντας το Μπλε]. Homepage. Διεύθυνση:
http://www.greeningtheblue.org/
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) (2013). Citizen Peacemaking in Cyprus: The story of co-operation
and trust across the Green Line [Ειρήνευση Πολιτών στην Κύπρο: η ιστορία της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης που
υπερβαίνει την πράσινη γραμμή]. Κύπρος, UNDP-ACT & USAID. Διεύθυνση:
http://www.cy.undp.org/content/dam/cyprus/docs/ACT%20Publications/Reports/Citizen%20Peacemaking%20in%20C
yprus_FINAL_ENG%20e-version.pdf
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Κύπρο. Homepage > European Commission > Cyprus > Eu Aid Programme
for the Turkish Cypriot Community. Διεύθυνση: https://ec.europa.eu/cyprus/business-funding/funding-tc_el
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δότηση για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ως βασικού
παράγοντα ανάπτυξης μιας νοοτροπίας διαλόγου, συμμετοχής στα κοινά και προώθησης των
αξιών της ανεκτικότητας, της ειρήνης και της ενεργού πολιτότητας. Κατά την περίοδο
2007-2015 δημοσιεύθηκαν πέντε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συνολικού ποσού ύψους
9,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της συμφιλίωσης, του διαλόγου, της δημιουργίας στενότερων
σχέσεων και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή κοινότητα». Αρκετά τέτοια χρηματοδοτούμενα έργα σχετίζονται με ζητήματα
περιβάλλοντος και αειφορίας.
Υπήρξαν και άλλα συνεργατικά έργα που υλοποιήθηκαν από θεσμούς της Κυπριακής
Δημοκρατίας μέσω της συνήθους διαδικασίας αίτησης, όπως είναι για παράδειγμα τα
Προγράμματα Χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ.77 Εντούτοις, σε αυτές τις
περιπτώσεις οι ΠΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στην τουρκοκυπριακή διοίκηση, δεν μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση, αλλά μπορούν να εμπλακούν μέσω του ΟΗΕ ή
ενός οργανισμού που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα EU LIFE που συζητάται στο κεφ. 4, PLANT-NET CY [2010-2013]:
Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων.

Δημόσια διοίκηση
Η συνεργασία σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης είναι εκείνη που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί,
εξαιτίας του ζητήματος της μη αναγνώρισης του βορρά από την κυβέρνηση της Κύπρου και
της άρνησής της να διεξαγάγει επίσημες συναντήσεις με την τουρκοκυπριακή πλευρά.
Παρόλα αυτά, έχουν υπάρξει τουλάχιστον δύο τρόποι με τους οποίους η συνεργασία σε
αυτό το επίπεδο έχει υπερβεί τα προαναφερθέντα εμπόδια. Πρώτον, έχουν υπάρξει συναντήσεις
που διευκολύνθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα μέσω του Προγράμματος
Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ένας από τους στόχους του οποίου είναι «να
βοηθήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα να ετοιμαστεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας
της ΕΕ, μόλις συμφωνηθεί η συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος.»78 Δεύτερον,
μπορούν να λάβουν χώρα ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων αρκεί να
μην γίνονται υπό την επίσημη ιδιότητά τους ως δημοσίων υπαλλήλων.

Ακαδημαϊκή κοινότητα
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι το επιστημονικό έργο και η περιβαλλοντική προστασία έχουν
κοινά χαρακτηριστικά – η γνώση, σαν το περιβάλλον, δεν έχει σύνορα, και αυτό φάνηκε
ξεκάθαρα με τους επιστήμονες με τους οποίους μιλήσαμε, οι οποίοι εργάζονται σε τομείς
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Homepage > Research and Innovation. Διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Homepage > Funding, Tenders > Funding Opportunities > Funding Programmes > Overview of
Funding Programmes > Aid Programme for The Turkish Cypriot Community. Διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriotcommunity_el

Αναδιφώντας την Περιβαλλοντική Συνεργασία στην Κύπρο

43

συναφείς με τον χώρο του περιβάλλοντος και της οικολογίας. Μετά το πρόγραμμα UNDP-ACT,
συστάθηκαν αρκετά δικοινοτικά συνεργατικά έργα που συνδέονται με την οικολογία /
διατήρηση της φύσης, τα οποία επίσης περιλάμβαναν συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών σε
εκείνους τους τομείς. Ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές συνεργασίες περιγράφονται στο
κεφ. 4. Σημαντικό εμπόδιο στην ακαδημαϊκή / επιστημονική συνεργασία είναι η ακαδημαϊκή
σχέση με θεσμικό ίδρυμα για σκοπούς έκδοσης. Αυτό συμβαίνει πιο συγκεκριμένα, όταν η
ακαδημαϊκή σχέση ενέχει τουρκοκυπριακά πανεπιστήμια και επίσης, αλλά σε μικρότερο
βαθμό, ΠΜΚΟ εγγεγραμμένες στη διοίκηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κατά πόσο αυτό
αποτελεί πρόβλημα, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι απαιτήσεις των
χρηματοδοτών, ο ελληνοκυπριακός φορέας που εμπλέκεται στο έργο, κλπ. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε προβλήματα, όταν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τα τουρκοκυπριακά
ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και πάλι, μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για άνιση στάση και
αδυναμία αντίδρασης.
Προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το εμπόδιο, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις:
n
n

n

79

Να καταγραφεί ότι η σχέση είναι με ΜΚΟ και όχι με Πανεπιστήμιο·
Να συμπεριληφθεί ένα σχετικό σχόλιο στις ευχαριστίες. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης
αποτελεί η πιο κάτω ευχαριστία που συμπεριλήφθηκε σε μία επιστημονική έκδοση για τις
μεταναστευτικές οδούς των Πράσινων Χελωνών79 που περιλάμβανε επιστήμονες από
διαφορετικά Πανεπιστήμια και ΠΜΚΟ: «Αυτή η εργασία είναι σημαντική για την πράσινη
χελώνα στη Μεσόγειο, και για τον λόγο αυτό συμφώνησαν όλοι οι συγγραφείς να συνεργαστούν παρέχοντας δεδομένα. Οι τίτλοι των γεωγραφικών οντοτήτων, οι προσωπικές
διευθύνσεις και τα αναγνωρισμένα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα δεν συνεπάγονται την
έκφραση οποιασδήποτε άποψης σε σχέση με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας,
επικράτειας ή περιοχής, ή των αρχών της σε σχέση με τον καθορισμό των ορίων ή
συνόρων της, που αναφέρονται προκειμένου να επιτρέψουν ξεκάθαρη κατανόηση των
διοικητικών δομών και ισχύουν για τους συγκεκριμένους συγγραφείς που αναφέρουν τις
προσωπικές τους διευθύνσεις, ευχαριστίες και πηγές χρηματοδότησης.»
Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό του διαμοιρασμού δεδομένων, ειδικότερα όταν τα δεδομένα
ανήκουν σε μία υπηρεσία σε μία από τις δύο διοικητικές δομές. Ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα
είναι η δυσκολία απόκτησης δεδομένων για δικοινοτικά έργα που απαιτούν πληροφορίες/
δεδομένα και από τις δύο διοικήσεις.

Tikochinski, Y., Bradshaw, P., Mastrogiacomo, A., κ. ά. (2018). Mitochondrial DNA short tandem repeats unveil hidden
population structuring and migration routes of an endangered marine turtle [Μικρές διαδοχικές επαναλαμβανόμενες
αλληλουχίες μιτοχονδριακού DNA αποκαλύπτει κρυμμένη διάρθρωση πληθυσμού και μεταναστευτικές οδούς μιας
απειλούμενης θαλάσσιας χελώνας]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem. 28 (4): 788–797. Διεύθυνση:
https://doi.org/10.1002/aqc.2908
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Εμπορικά επιμελητήρια
Η συνεργασία σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή συνεργασία μεταξύ ομάδων στον ιδιωτικό τομέα
συνήθως συνδέεται με τη συνεργασία υπό οικονομικούς όρους, ήτοι, με ζητήματα σχετικά με
την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι επικεφαλής και
το προσωπικό του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (CCCI) και του
Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου (TCCC) χτίζουν σχέσεις μέσα από τακτικές
συναντήσεις από το 2006, αποτέλεσμα της συνεργασίας μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το UNDP-ACT και τη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα
δημιουργίας υποδομών που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ. Παρόλο που ο στόχος των δύο
Επιμελητηρίων επικεντρωνόταν κυρίως στα οικονομικά οφέλη μίας λύσης, από το 2013 αυτή
η σχέση συνεργασίας ως στόχο έχει «να αποτρέψει μία περιβαλλοντική καταστροφή συνεπείς
μίας πετρελαιοκηλίδας στα ύδατα στην περιοχή της χερσονήσου της Καρπασίας διευκολύνοντας τη μεταφορά πλωτών φραγμάτων που απορροφούν πετρέλαιο από την ελληνοκυπριακή
κοινότητα στον τόπο της καταστροφής.»80

Κοινωνία των πολιτών και περιβαλλοντικά κινήματα
Η σημασία της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα δεν πρέπει
να υποτιμάται. Όπως έχει δηλώσει ο Barry:
Ο όρος κοινωνία των πολιτών σηματοδοτεί έναν πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και
κοινωνικό χώρο χωριστό και από το έθνος-κράτος και από την αγορά. Η κοινωνία των πολιτών
αποτελεί σε μεγάλο βαθμό στόχο των ριζοσπαστικών περιβαλλοντικών πολιτικών, ως ο τόπος
όπου οι περισσότερες προτεινόμενες αλλαγές που πολλοί περιβαλλοντιστές επιθυμούν να
δούνε να συμβαίνουν, και ως ο πολιτικός χώρος από τον οποίο προέρχεται η αντίσταση στα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούνται από το έθνος-κράτος και την
καπιταλιστική αγορά. Οι πράσινες περιβαλλοντικές πολιτικές θεωρούν ότι είναι ριζωμένες σε,
υπερασπίζονται και ενδυναμώνουν την κοινωνία των πολιτών ως χώρο για ατομική και
συλλογική ελευθερία και αυτονομία από τις αποικιοκρατικές επιπτώσεις του κράτους και της
αγοράς. Η κοινωνία των πολιτών είναι κεντρικά σημαντική για την «πράσινη» οπτική γωνία ως
το μέρος και τον τρόπο τω ανθρώπινων, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλληλεπιδράσεων που ταιριάζουν καλύτερα στις πράσινες πολιτικές και ηθικές απαιτήσεις εντός μιας
αειφόρου σχέσης με τον φυσικό κόσμο. Εντός της κοινωνίας των πολιτών είναι που οι
οικολόγοι επιθυμούν να δούνε τις περισσότερες από τις αλλαγές να λαμβάνουν χώρα: από τις
ρίζες, μορφές οικονομικής δραστηριότητας που βασίζονται στην κοινότητα μέχρι την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών, και στην πιο εντοπισμένη και αειφόρο κοινωνικο-περιβαλλοντική
αλληλεπίδραση.81

80
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Αυτόθι.
Barry, J. (2002). Civil society. Στο J.Barry. & E.G. Frankland (εκδ.). International Encyclopaedia of Environmental Politics
[Διεθνής Εγκυκλοπαίδεια Περιβαλλοντικής Πολιτικής]. London & New York, Routledge, σ. 89.
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Και ο ΟΗΕ επίσης τόνισε τη σημασία της συμπερίληψης της κοινωνίας των πολιτών σε ζητήματα εθνικής σημασίας, παρόλο που έγινε σε γενικές γραμμές κάνοντας αναφορά στην
ειρηνευτική διαδικασία / στο κυπριακό πρόβλημα. Πιο πρόσφατα, στην «Έκθεση του Γενικού
Γραμματέα στην πρόοδο προς μία λύση στην Κύπρο» που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου 2018,
ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την απουσία εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία, που παρεμποδίζει τη δημόσια υποστήριξη προς μία λύση στο κυπριακό
ζήτημα. Ειδικότερα στην έκθεση δηλώνεται ότι: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει τονίσει
συστηματικά τη γενική έλλειψη επιρροής από τις πλευρές στις κοινότητές τους και έλλειψη
ενσωμάτωσης της κοινωνίας των πολιτών στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση.
Υπάρχει έντονη αίσθηση μεταξύ Κυπρίων και ανεξάρτητων παρατηρητών ότι οι διαπραγματεύσεις και η ειρηνευτική διαδικασία εν γένει μέχρι τώρα λαμβάνουν χώρα απομακρυσμένα
από το κοινό.»82 Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει:
«Πιστεύω ότι η εμπλοκή και η συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών […] θα χρειαζόταν να
ενισχυθεί για να μπορέσουν πιθανά οι διαπραγματεύσεις να επαναρχίσουν, για να διασφαλιστεί
ότι οι φωνές τους ακούγονται και αποτελούν το αναγκαίο μέσο στη συγκέντρωση και
κινητοποίηση μεγαλύτερης υποστήριξης για την ειρηνευτική διαδικασία μέσα στην κοινωνία
ευρύτερα. Από αυτή άποψη, σε σχέση με υφιστάμενους δικοινοτικούς διαλόγους μεταξύ
διαφόρων τομέων της κοινωνίας και ομάδων, προτρέπω τους ηγέτες να σκεφτούν να στηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες προκειμένου να βοηθήσουν να συγκεντρωθεί και να κινητοποιηθεί
η δημόσια στήριξη και η εμπλοκή στην ειρηνευτική διαδικασία.»83
Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΠΜΚΟ)
Οι κυπριακές ΠΜΚΟ, και ειδικότερα αυτές που υποστηρίζουν την επανένωση του νησιού, ήταν
μεταξύ των πρώτων που ανέβηκαν στο τρένο της συνεργασίας. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο μετά το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών UNDP-ACT που παρείχε οικονομική
βοήθεια σε δικοινοτικά έργα, πολλά από τα οποία επικεντρώνονταν στην περιβαλλοντική
συνεργασία. Το πρόγραμμα UNDP-ACT: «στόχευε τη δυναμικότητα της κοινωνίας των πολιτών
να βοηθήσει τη διαδικασία της διακοινοτικής συμφιλίωσης,» και «στην περίοδο 2005-2008 το
Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (ACT) δημιούργησε νέους χώρους για την οικοδόμηση ειρήνης από τους πολίτες στην Κύπρο και χαρακτηρίστηκε από πολλά μικρά έργα που στόχο είχαν να δείξουν ότι ήταν εφικτή η διακοινοτική
συνεργασία.» Αρχής γενομένης το 2009, υποστήριξε έργα που επικεντρώνονταν «στο να
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Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών (14/6/2018). Report of the Secretary-General on progress towards a settlement in
Cyprus [Έκθεση του Γενικού Γραμματέα στην πρόοδο προς μία λύση στην Κύπρο]. United Nations Security Council
S/2018/610, σ. 3. UN Cyprus Talks (14/6/2018). Homepage > News > Report of the Secretary-General on his mission of good
offices in Cyprus. Διεύθυνση:
http://www.uncyprustalks.org/report-of-the-secretary-general-on-his-mission-of-good-offices-in-cyprus-14-june-2018/
Αυτόθι, σσ. 6-7.
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παράσχουν βοήθεια ώστε να προετοιμαστεί η κοινωνία των πολιτών να εμπλακεί στην
ειρηνευτική διαδικασία και να θέσει τις βάσεις για μία ανθεκτική διαδικασία συμφιλίωσης.»84
Ο ρόλος των ΠΜΚΟ στα δικοινοτικά προγράμματα υπήρξε εξεχόντως σημαντικός,
δεδομένου ότι το ζήτημα της αναγνώρισης αποτρέπει τη συνεργασία των φορέων που
υλοποιούν τα προγράμματα στις δύο πλευρές. Θεωρητικά, οι ΠΜΚΟ θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τις Διοικήσεις και στις δύο πλευρές με στόχο την εφαρμογή κοινών πολιτικών.
Και παρόλο που η συνεργασία μεταξύ των ΠΜΚΟ έχει προσφέρει νέες γνώσεις, όπως επίσης
και ποικίλο έργο προς την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα σε όλο το νησί, δεν
είναι ξεκάθαρο κατά πόσο μπορεί να υπήρξαν προσπάθειες να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων. Θα ερευνήσουμε περαιτέρω το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ των ΠΜΚΟ όπως επίσης
και τα ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών στο κεφ. 4.
Περιβαλλοντική επιστήμη των πολιτών
Σύμφωνα με την έκθεση «Ενδελεχής έκθεση για την Επιστήμη για Περιβαλλοντική Πολιτική:
Περιβαλλοντική Επιστήμη των Πολιτών» που συντάχθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Το 1995, ο όρος «επιστήμη των πολιτών» χρησιμοποιήθηκε από τον κοινωνικό επιστήμονα
Alan Irwin για να περιγράψει την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνους που
παραδοσιακά θεωρούνται παραδοσιακά ως αδαείς «μη ειδικοί». Επιστήμονες όπως ο Rick
Bonney έχουν έκτοτε ορίσει εκ νέου τον όρο ως ερευνητική τεχνική που επιστρατεύει τη
βοήθεια του κοινού προκειμένου να συγκεντρωθούν επιστημονικά δεδομένα, ή απλώς ως η
εμπλοκή εθελοντών στην επιστήμη. Σήμερα, ο όρος «επιστήμη των πολιτών» επίσης χρησιμοποιείται για να γίνει αναφορά στη γνώση των τοπικών περιβαλλόντων, και στη γνώση που
κερδίζεται μέσα από την εμπειρία, όπως επίσης και στην υποβολή επιστημονικών δεδομένων
από μεγάλο αριθμό διαδικτυακών εθελοντών. Ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν ότι η επιστήμη
των πολιτών μπορεί και θα έπρεπε να εμπλέκει το κοινό στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό
των έργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Στην πράξη, ο όρος
«επιστήμη των πολιτών» χρησιμοποιείται προκειμένου να αναφερθεί σε ποικίλο φάσμα έργων
με ευρύτατα διαφορετικούς στόχους και σκοπούς, και διαφορετικές προσεγγίσεις στην εργασία
με εθελοντές. Υπάρχει καθιερωμένη παράδοση στις περιβαλλοντικές επιστήμες με χρήση
εθελοντών για να συγκεντρώνει δεδομένα παρακολούθησης, όπως είναι τα έργα παρακολούθησης των άγριων πτηνών που εργάζονται με ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους για άγρια πτηνά.85
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Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP). Homepage > Overview > Our Work > Action for Cooperation
and Trust (ACT) > Overview. Διεύθυνση:
http://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/ourwork/actionforcooperationandtrust/overview.html
Science Communication Unit, University of the West of England, Bristol [Μονάδα Ενημέρωσης Επιστήμης, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αγγλίας, Μπρίστολ] (2013). Science for Environment Policy In-Depth Report: Environmental Citizen Science
[Ενδελεχής Έκθεση για την Επιστήμη για Περιβαλλοντική Πολιτική: Περιβαλλοντική Επιστήμη Πολιτών]. Έκθεση που
συντάχθηκε για τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Δεκέμβριο του 2013, σ. 4. Διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/IR9_en.pdf
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Η εκστρατεία ενάντια στην παράνομη, μη επιλεκτική και μεγάλης κλίμακας παγίδευση
πτηνών στην Κύπρο είναι αρκετά ενδεικτική, καθώς συνδυάζει διάφορες μεθόδους δράσης,
από συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και αναφορά, που διενεργείται κυρίως από
εθελοντές και ακτιβιστές, μέχρι την ευαισθητοποίηση, τις αιτήσεις και την άσκηση πίεσης. Και
αυτό επίσης συζητιέται περαιτέρω στο κεφ. 4.
Πρωτοβουλίες και εκστρατείες από τη βάση
Κατά τη δεκαετία που ακολούθησε μετά το πρόγραμμα UNDP-ACT που παρείχε οικονομική
βοήθεια για δικοινοτικά έργα, αρκετές ανεπίσημες πρωτοβουλίες των πολιτών έχουν συστηθεί
για να διαμαρτυρηθούν για κάποια ζητήματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.
Τέτοια ζητήματα έχουν συμπεριλάβει σχέδια για την κατασκευή νέων τουριστικών θέρετρων
και μεγάλης κλίμακας αναπτύξεων, όπως επίσης και δρόμοι υποδομών σε προστατευόμενες
περιοχές με υψηλή οικολογική και πολιτιστική αξία. Οι πιο επίμονες από τις πρωτοβουλίες από
τη βάση και οι εκστρατείες που αλληλοστηρίζουν είναι οι ακόλουθες: Σώστε τον Ακάμα / Σώστε
την Κύπρο (στην ελληνοκυπριακή κοινότητα)86 και Protect Karpas / Karpaz / Καρπασία (στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα).87

Εικόνα 6: Φωτογραφία από μία διαμαρτυρία που έλαβε χώρα στις 23 Δεκεμβρίου 2016 έξω από το
Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία της χερσονήσου του Ακάμα.
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Save Akamas / Save Cyprus. Official Facebook Page. Διεύθυνση: https://www.facebook.com/saveakamas/
Protect Karpas / Karpaz / Καρπασία. Official Facebook Page. Διεύθυνση: https://www.facebook.com/ProtectKarpas/
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Εντούτοις, παρόλο που τα εμπορικά επιμελητήρια και οι αναγνωρισμένες ΜΚΟ έχουν
κατορθώσει να ενταχθούν εν μέρει στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης που έχει επαγγελματοποιηθεί και θεσμοποιηθεί, δεν ισχύει το ίδιο για τις πρωτοβουλίες των τοπικών πολιτών
και τις άτυπες ομάδες βάσης, όπως είναι η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών
(IPNC), Σώστε τον Ακάμα / Σώστε την Κύπρο, Ομάδα προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού πλούτου κοινότητας Μαθιάτη στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, όπως επίσης και η
Πρωτοβουλία για την Προστασία του Zeytinlik Templos (Templos / Zeytinlik Koruma İnisiyatifi),
η Πρωτοβουλία Girne (Girne İnisiyatifi) και Προστατέψτε Karpas / Karpaz / Καρπασία στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Παρόλο που οι πρωτοβουλίες που προέρχονται από την κοινότητα αποκλείονται από τις
θεσμικές δομές για περιβαλλοντική συνεργασία:
Οι τοπικές εκστρατείες είναι οι πιο επίμονες και διαδεδομένες μορφές περιβαλλοντικών
διαμαχών. Οι εθνικές και διεθνικές κινητοποιήσεις δεν μένουν σταθερές και η προσοχή που
λαμβάνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυξομειώνεται, αλλά οι τοπικές εκστρατείες
παραμένουν επίμονα επανερχόμενες. Πράγματι, κατά περιόδους στις οποίες τα εθνικά περιβαλλοντικά κινήματα αναστέλλονται ή, συχνότερα, αγνοούνται από τα μέσα, οι τοπικές
εκστρατείες είναι αυτές που λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν
απορροφήθηκαν ήσυχα από τη γραφειοκρατική διοίκηση και την αντιπροσωπευτική
δημοκρατική πολιτική, αλλά παραμένουν ως θέματα θεμελιώδους αντίδρασης. Η επανεμφάνιση των τοπικών εκστρατειών αποτελεί επίσης υπενθύμιση ότι παραμένει δυνατή η
κινητοποίηση του κόσμου σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, και συχνά έχουν λειτουργήσει
ως πηγές καινοτομίας και αναζωογόνηση των εθνικών οργανώσεων που έχουν, υποτιθέμενα,
επιλεγεί από τους ισχυρούς και έχουν ενσωματωθεί σε καθιερωμένα πολιτικά και διοικητικά
συστήματα.88
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Rootes, C. (2008). Acting Locally: the character, contexts and significance of local environmental mobilisations [Δρώντας
σε τοπικό επίπεδο: χαρακτήρας, πλαίσιο και σημασία των τοπικών περιβαλλοντικών κινητοποιήσεων]. Στο C. Rootes
(ed.), Acting Locally: Local Environmental Mobilizations and Campaigns. London and New York: Routledge, σ.2.
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μια ΠεριΠΤΩΣιοΛοΓιΚΗ μεΛεΤΗ
ΠεριΒαΛΛονΤιΚΗΣ ΣΥνερΓαΣιαΣ ΣΤΗν
ΚΥΠρο: αΠο Το ΚΥΠριαΚο ΠεριΒαΛΛονΤιΚο
ΦοροΥμ ΣΤΗ ΔιΚοινοΤιΚΗ ΤεχνιΚΗ
εΠιΤροΠΗ Για Το ΠεριΒαΛΛον
Περιβαλλοντική συνεργασία μέσω των Ηνωμένων Εθνών
Οι τρόποι με τους οποίους το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών έχει βοηθήσει
τις περιβαλλοντικές συνεργατικές προσπάθειες μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις φάσεις:89
n

n

n

89

Το 1998, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και η Υπηρεσία
των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) συμφώνησαν να ιδρύσουν το Δικοινοτικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (BDP), την πρώτη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να
διευκολύνει και να χρηματοδοτήσει τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που
έφεραν κοντά Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να συνεργαστούν σε ζητήματα
κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα από αυτό ξεκίνησε από μία σειρά από δικοινοτικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες (αναδάσωση, βιολογική γεωργία, διαχείριση αποβλήτων, κλπ.)
με εμπειρογνώμονες και από τις δύο πλευρές να συνεργάζονται παράλληλα στα ίδια
περιβαλλοντικά ζητήματα, παρόλο που η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία δεν ήταν
ούτε εύκολη ούτε κοινή.
Όταν το 2003 άνοιξαν τα οδοφράγματα, ξεκίνησε η δεύτερη φάση των συνεργατικών
έργων του UNDP, στην οποία Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εμπειρογνώμονες εργάζονταν ανεξάρτητα, αλλά ήταν σε θέση να συναντώνται τακτικά και να συντονίσουν τις
προσπάθειές τους πρόσωπο με πρόσωπο.
Τέλος, μετά την «Αξιολόγηση του CIVICUS της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο» το
2005 που τόνισε τις αδυναμίες της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο πλευρές όσον

Αναλύεται λεπτομερώς στους Akçalı, E., & Antonsich, M. (2009). Nature knows no boundaries: a critical reading of UNDP
environmental peacemaking in Cyprus [Η φύση δεν γνωρίζει όρια: κριτική ανάγνωση της περιβαλλοντικής διατήρησης
της ειρήνης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη στην Κύπρο]. Annals of the Association of
American Geographers 99 (5): 940-947, βλ. υποσημείωση 11.

50

Περιβαλλοντική προστασία και συνεργασία σε ένα (Εθνοτικά) διαιρεμένο νησί: Η περίπτωση της Κύπρου

αφορά τις επιπτώσεις της πολιτικής και τις ισχύουσες κοινωνικές νόρμες,90 UNDP και
USAID ξεκίνησαν το Πρόγραμμα UNDP-ACT (2005). Αυτό το πρόγραμμα οικοδόμησης
της ειρήνης είχε ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για δικοινοτικούς συνεταιρισμούς
που να φροντίσουν την κοινή πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, ενώ ταυτόχρονα
προωθούσε τη διακοινοτική ανοχή. Μέσα από το UNDP-ACT, αρκετά έργα υποστηρίχθηκαν εν μέρει οικονομικά μεταξύ 2005 και 2013. Ο σκοπός και οι στόχοι των έργων
ποικίλλαν και περιλάμβαναν: οργανωτική ενδυνάμωση και οικοδόμηση δυναμικού για
αρκετές ΠΜΚΟ στην Κύπρο· η υλοποίηση πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
προγραμμάτων για τη νεολαία που σχετίζονται με το περιβάλλον· η υλοποίηση των έργων
που επικεντρώνονται στην επιστημονική μελέτη των οικολογικών ζητημάτων και των
ζητημάτων διατήρησης στο νησί. Ένας κατάλογος των έργων υπάρχει στην «Έκθεση
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων UNDP-ACT» που δημοσιεύτηκε το 2013.91
Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,
υπήρξαν και αρκετά άλλα έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον και περιλάμβαναν (αν και σε
διαφορετικούς βαθμούς) εμπλεκόμενους φορείς και από τις δύο κοινότητες και υπήρξαν
σημαντικά για τη δημιουργία των συνθηκών συνεργασίας. Τέτοια έργα έλαβαν χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μικρές χρηματοδοτήσεις από
το Δικοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης (BSP) της Πρεσβείας των ΗΠΑ, όπως επίσης και από
ιδιωτικούς φορείς όπως είναι τα Stelios Bi-communal Awards (Δικοινοτικά Βραβεία του
ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου) που υπάρχουν στην Κύπρο από το 2009, με στόχο «να
ενθαρρύνουν τη δικοινοτική συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπριών και Τουρκοκυπρίων
προκειμένου να προωθήσουν τη διαρκή ειρήνη στο νησί.»92
Ένα από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ ήταν το PLANT-NET CY [2010-2013]:
Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων
Προτεραιότητας. Αυτό το έργο ήρθε σε συνέχεια του έργου του UNDP-ACT Συνεργασία για τη
διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κύπρου στη «νεκρή ζώνη», που
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CIVICUS: Αναλυτική έκθεση χώρας δείκτη κοινωνίας πολιτών CIVICUS για την Κύπρο. (2006). An Assessment of Civil Society
in Cyprus: A Map for the Future, 2005. An international action-research project coordinated by CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation and conducted by the Management Centre of the Mediterranean in collaboration with
Intercollege [Διεθνές έργο δράσης-έρευνας υπό τον συντονισμό του CIVICUS: CIVICUS – Παγκόσμια Συμμαχία για τη
Συμμετοχή των Πολιτών που διενεργήθηκε από το Κέντρο Διαχείρισης της Μεσογείου σε συνεργασία με το Intercollege].
Διεύθυνση: http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2017/10/civicus_civil_society_index_report_cyprus.pdf
Jarraud N., Louise, C. & Filippou, G. (2013). The Cypriot Civil Society movement: a legitimate player in the peace process?
[Το κίνημα της κυπριακής κοινωνίας των πολιτών: νομιμοποιημένος εμπλεκόμενος στην ειρηνευτική διαδικασία;] Journal
of peacebuilding and development, 8(1): 45-59.
Kinghorn & McGearty (2013). Appendix E. Projects Supported Under UNDP ACT. UNDP ACT Outcome Evaluation Report
[Παράρτημα Ε. Έργα που υποστηρίζονται από το UNDP ACT. Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων UNDP ACT], σ. 54.
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/6709
Stelios Philanthropic Foundation [Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιου Χατζηιωάννου]. Homepage > Awards > The BiCommunal Awards in Cyprus. Διεύθυνση: http://stelios.org/stelios-award-cyprus/blog.html
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πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2007-2009 και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.93
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν «να βελτιώσει το καθεστώς διατήρησης των τεσσάρων
ειδών φυτών που θεωρούνται προτεραιότητα και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της
Κύπρου που υπάρχουν στις περιοχές Natura 2000, μέσω της δημιουργίας, παρακολούθησης
και διαχείρισης ενός δικτύου πέντε Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (PMR)»94
Μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας συμμετείχαν σε αυτό το έργο, παρόλο που δεν το
έπραξαν υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα, αλλά αντιθέτως, στο πλαίσιο του UNDP. Αυτό
ήταν αναγκαίο, προκειμένου να αποφευχθεί το ζήτημα της αναγνώρισης. Επιπρόσθετα, καμία
περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση δεν επιλέχθηκε να αποτελέσει μέρος αυτού του έργου.
Εντούτοις, ένα πρόγραμμα που τιτλοφορείται Bridging the Divide: Expanding the Network to the
TCC (Turkish Cypriot Community) [Γεφυρώνοντας τη διαχωριστική γραμμή: επεκτείνοντας το
δίκτυο στην ΤΚΚ (τουρκοκυπριακή κοινότητα)],95 χρηματοδοτούμενο από το USAID – με τουρκοκυπριακές ΠΜΚΟ, το Ινστιτούτο των Επιστημών της Γης, του Ωκεανού, της Ατμόσφαιρας και
του Περιβάλλοντος (Institute of Earth, Ocean, Atmosphere & Environmental Sciences) και την
Ένωση Βιολόγων – επέτρεψε στη μελέτη να επεκταθεί, προκειμένου να ερευνηθούν τα
ενδημικά είδη στο βόρειο μέρος της διαχωριστικής γραμμής.

Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ (CESF)
Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ (CESF) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007, με στόχο να
μετατραπεί σε ένα δικοινοτικό, διεπιστημονικό δίκτυο ή πλατφόρμα περιβαλλοντικών φορέων
που θα συμφωνούσαν μία λίστα κοινών περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, που στη συνέχεια
θα πρότειναν από κοινού και στην Κύπρο και σε διεθνείς περιβαλλοντικές εκδηλώσεις. Κύριοι
εταίροι του Φόρουμ ήταν το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK) η Ένωση
Επιμελητηρίων των Τουρκοκύπριων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (KTMMOB), και μεταξύ των
μελών συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι ΠΜΚΟ, εκπαιδευτές σε περιβαλλοντικά ζητήματα,
περιβαλλοντικοί μηχανικοί, περιβαλλοντικοί επιστήμονες, κλπ. Η ζήτηση για μια τέτοια πλατφόρμα εμφανίστηκε μετά από ένα έργο που χρηματοδοτείται από Δικοινοτικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα επικεφαλής του οποίου ήταν το ΕΤΕΚ και το KTMMOB — ένα έργο που κατέληξε
σε μία έκθεση σχετικά με τις κοινές περιβαλλοντικές δραστηριότητες και στην περαιτέρω
προταθείσα δράση που συνεπαγόταν τη δημιουργία μίας ισχυρής διαδικασίας για συνεργασία

93

94

95

LIFE ονομάζεται το οικονομικό εργαλείο της ΕΕ που στηρίζει περιβαλλοντικά έργα, έργα για τη διατήρηση της φύση και
δράσης για το κλίμα. Γενική Διεύθυνση – Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Homepage > Environment > LIFE Programme. Διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
PLANT-NET CY (2010-2013): Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και
Οικοτόπων Προτεραιότητας. Αρχική σελίδα > Το έργο > Στόχοι του έργου. Διεύθυνση:
http://www.ncu.org.cy/plantnet/lang1/project_objectives.html
Institute of Earth, Ocean, Atmosphere & Environmental Sciences Biologists Association. Bridging the Divide: Expanding
the Network to the TCC [Γεφυρώνοντας τη διαχωριστική γραμμή: επεκτείνοντας το δίκτυο στην ΤΚΚ]. Πρόγραμμα Δράσης
των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (UNDP-ACT) στην Κύπρο και Υπηρεσία των
ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID). Διεύθυνση: http://www.ncu.org.cy/plantnet/files/bicommunal_workshop_sg.pdf
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σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνεπώς, το Φόρουμ ήταν ένα δεύτερο έργο που προέκυψε με
στόχο «να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα μακροπρόθεσμο συνεταιρισμό Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων φορέων που θα μπορούσαν να
παράσχουν μία βιώσιμη πλατφόρμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα
περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης όλου του νησιού.»96
Τέσσερις ομάδες εργασίες που επικεντρώνονταν σε τέσσερις θεματικές περιοχές (βιοποικιλότητα και διατήρηση· δίκτυο για αειφόρο μέλλον / ολοκληρωμένη διαχείριση παραλιακής
ζώνης· αειφόρος λατόμευση· ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή) που αναγνωρίστηκαν ως τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα στο νησί και κάθε μία από τις ομάδες
εργασίας ανέλαβε να παρέχει τεχνικές επισκοπήσεις, να διενεργεί τεχνικές μελέτες, να προτείνει
πολιτική για το Φόρουμ, να παρακολουθεί τα τρέχοντα ζητήματα στον σχετικό θεματικό τομέα,
και να οργανώνει μία δραστηριότητα (π.χ. εργαστήρι, έκθεση, ταξίδι, κλπ.) κάθε χρόνο σε σχέση
με την εκάστοτε θεματική περιοχή. Η πρώτη ομάδα εργασίας επέβλεψε δύο έργα που
χρηματοδοτήθηκαν από το UNDP-ACT. Επικεφαλής στο πρώτο, που ονομαζόταν Setting the
Foundations for a Pancyprian Network of Nature Conservation Organisations (Θέτοντας τα
θεμέλια για ένα παγκύπριο δίκτυο οργανώσεων διατήρησης της φύσης), ήταν το Intercollege
(τώρα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και έθεσε τα θεμέλια για ένα παγκύπριο δίκτυο οργανώσεων
διατήρησης της φύσης με στόχο τη δημιουργίας μιας σειρά από βάσεις δεδομένων που
θα εντάσσονταν στην ιστοσελίδα του Φόρουμ. Αυτές οι βάσεις δεδομένων επρόκειτο να
περιλαμβάνουν:
n
n
n

Έναν κατάλογο με λεπτομέρειες για όλους τους περιβαλλοντικούς φορείς στο νησί·
Ευκαιρίες για χρηματοδότηση των ΠΜΚΟ στην Κύπρο· και
Ευκαιρίες για περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Αυτό το έργο δεν υλοποιήθηκε ποτέ πραγματικά, παρόλο που θα μπορούσε να υποστηριχθεί
ότι ακόμη και σήμερα παραμένει αναγκαιότητα.
Το δεύτερο έργο, ένα έργο που έχει μετατραπεί σε θεμελιώδους σημασίας τμήμα της
δικοινοτικής συνεργασίας στη διατήρηση της φύσης στην Κύπρο, είναι η μελέτη της βιοποικιλότητας στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός· θα περιγραφεί περαιτέρω στο κεφ. 5, καθώς
αποτελεί τη βάση μιας από τις προτάσεις που προκύπτουν από την παρούσα έκθεση. Αυτό το
έργο ήταν ο ερευνητικός κλάδος του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ.
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Kinghorn & McGearty (2013). Appendix E. Projects Supported Under UNDP ACT. UNDP ACT Outcome Evaluation Report
[Παράρτημα Ε. Έργα που υποστηρίζονται από το UNDP ACT. Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων UNDP ACT],
υποσημείωση 11, σ. 79. https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/6709
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Επιλεγμένη το πρώτο έτος, στη συνέχεια εκλέγεται

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Ομάδα
εργασίας 1 –
Βιοποικιλότητα

Ομάδα
εργασία 2 –
Ατμοσφαιρική
ρύπανση

Εκλογή
και
μέλη

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Ομάδα
εργασίας 3 –
Δίκτυο
για αειφόρο
μέλλον

Ομάδα
εργασίας 4 –
Αειφόρος
λατόμευση

Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες

Γενική ομάδα μελών – υποδιαιρεμένη ανά ειδίκευση
Μέλος
οργάνωσης
ΜΚΟ

Άτομα ως μέλη

Δημοσιογράφοι Ακαδημαϊκοί /
Μηχανικοί

Ηγέτες στη
βιομηχανία

Εκπαιδευτικοί

Άλλοι

Εικόνα 7: Η δομή του Φόρουμ όπως προβλεπόταν, παρόλο που το Φόρουμ δεν λειτούργησε αρκετό
διάστημα ώστε αυτή η δομή να γίνει πραγματικότητα.97

Το Φόρουμ πέτυχε υπό την έννοια ότι οργάνωσε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ένα συνέδριο
του Φόρουμ με θέμα “Working together for our common environment» [Δουλεύουμε μαζί για
το κοινό μας περιβάλλον]98 με εργαστήρια στις τέσσερις θεματικές περιοχές / ομάδες εργασίας
και κοινή συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις. Την πρώτη φορά, για παράδειγμα, το Φόρουμ –
ως δικοινοτικό, διεπιστημονικό, περιβαλλοντικό δίκτυο – απευθύνθηκε στην Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη στη Νέα Υόρκη το 2007, εκπροσωπώντας σε ένα
διεθνές φόρουμ την προοπτική ενός ενοποιημένου νησιού. Μία άλλη κοινή εκπροσώπηση
έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2008 στην Πράσινη Εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την
Τελική Έκθεση του UNDP-ACT: «Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ δεν συγκέντρωσε μόνο
πολλά περιβαλλοντικά έργα και φορείς σε ένα συνεκτικό δίκτυο βελτιώνοντας τα αποτε-

97

98

Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ (CESF). (2007). Factsheet: Building Environmental Bridges within Cyprus and Abroad
[Ενημερωτικό δελτίο: χτίζοντας περιβαλλοντικές γέφυρες στην Κύπρο και στο εξωτερικό]. Λευκωσία, CESF – UNDPACT & USAID.
Παρόλο που αυτό το συνέδριο είχε σχεδιαστεί προκειμένου να είναι ετήσιο, έλαβε χώρα μόνο μία φορά.
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λέσματα του περιβαλλοντικού προγραμματισμού για όλο το νησί, αλλά επίσης δημιούργησε
έναν νέο ρόλο για την κυπριακή κοινωνία των πολιτών σε διεθνές επίπεδο. […] Πολλά από τα
μέλη του Φόρουμ επίσης αποτέλεσαν τμήμα της Τεχνικής Επιτροπής για Περιβαλλοντικά
Ζητήματα (TCEI) που ιδρύθηκε το 2008 και συνεχίζουν να εργάζονται στηρίζοντας την επίσημη
ειρηνευτική διαδικασία. Το Φόρουμ αποτελεί καλό παράδειγμα της επιτυχίας του Προγράμματος
Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη να εκκολάπτει ομάδες και
ζητήματα που είχαν, έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν άμεση και θετική επιρροή βραχυπρόθεσμα στην ποιότητα ζωής και μακροπρόθεσμα στην οικοδόμηση της ειρήνης.»99
Πράγματι, το Φόρουμ δημιούργησε μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών στον
χώρο του περιβάλλοντος, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν να συνεργάζονται και σήμερα.
Από τις συνεντεύξεις που διενεργήσαμε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί που πήραν μέρος στις
διαδικασίες και στις εργασίες του Φόρουμ θυμούνται πολύ καθαρά τις δυνατότητες του
εγχειρήματος. Παρόλο που υπήρχαν δυσκολίες (συζητώνται περαιτέρω στη συνέχεια), έστω
και στη σύντομη διάρκεια της ύπαρξής του, το Φόρουμ άνοιξε τον δρόμο για νέες πιθανότητες
περιβαλλοντικής συνεργασίας στο νησί, κάτι που με τη σειρά του έδωσε το έναυσμα για νέους
τρόπους σκέψης σχετικά με τη μορφή που θα μπορούσε να έχει η δικοινοτική συνεργασία
στο νησί.
Υπάρχουν συχνά πολλές δυσκολίες στις δικοινοτικές και διεπιστημονικές πλατφόρμες, και
το Φόρουμ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει αρκετές. Σύμφωνα με τον Nicola Jarraud, τον
διαμεσολαβητή του Φόρουμ, συχνά ήταν περιορισμένη και η πολιτική στήριξη και η χρηματοδότηση, ενώ και η αναζήτηση όπως και η υποβολή αιτήσεων για αυτή τη στήριξη είναι
διαδικασίες επίσης χρονοβόρες. Επιπρόσθετα, εφόσον το Φόρουμ δεν υπήρξε ποτέ εγγεγραμμένη ΠΜΚΟ, αλλά κυρίως λειτουργούσε ως πλατφόρμα, ήταν δύσκολο (αν όχι αδύνατο)
να υποβληθούν αιτήσεις για να γίνει μέλος σε διεθνή φόρα, όπως επίσης και να επικοινωνεί με
διεθνείς ΠΜΚΟ ως μεσολαβητής. Επιπλέον, το γεγονός ότι η εργασία με το Φόρουμ ήταν σε
εθελοντική βάση, σήμαινε ότι τα μέλη έπρεπε να μοιράζουν τον χρόνο του μεταξύ του Φόρουμ
και των υπόλοιπων επαγγελματικών ή εργασιακών υποχρεώσεών τους.
Όπως προαναφέρθηκε, πολλά μέλη του Φόρουμ επίσης έγιναν μέλη της Τεχνικής Επιτροπής
για Περιβαλλοντικά Ζητήματα όταν αυτή ιδρύθηκε το 2008· η δέσμευση και προς τις δύο
οργανώσεις συχνά παρουσίαζε δυσκολίες και, για κάποιους, η ύπαρξη και των δύο έδειχνε
ανεπαρκής. Άλλοι, όμως, ένιωθαν ότι η Τεχνική Επιτροπή για Περιβαλλοντικά Ζητήματα
επικεντρωνόταν υπερβολικά στην επίσημη πολιτική διαδικασία και κατά συνέπεια αρνήθηκαν
να αποτελέσουν μέρος της.
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UNDP-ACT. (2015). Final Report: Action for Cooperation and Trust in Cyprus. Οκτώβριος 2005 – Δεκέμβριος 2015, σ. 14.
http://www.cy.undp.org/content/dam/cyprus/docs/Final-Report.pdf

Μια περιπτωσιολογική Μελέτη Περιβαλλοντικής Συνεργασίας στην Κύπρο

55

Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον
Στις 26 Μαρτίου 2008, συμφωνήθηκε από τον Επίτροπο Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Γιώργο Ιακώβου και τον Τουρκοκύπριο Διαπραγματευτή, κ. Ozdil Nami η ίδρυση έξι ομάδων
εργασίας (Διακυβέρνηση και Κατανομή Εξουσιών, Ζητήματα ΕΕ, Ασφάλεια και Εγγυήσεις,
Εδαφική Επικράτεια, Ιδιοκτησία και Οικονομικά Ζητήματα) και επτά τεχνικών επιτροπών
(Έγκλημα και Θέματα Εγκληματικότητας, Οικονομικά και Εμπορικά Θέματα, Πολιτιστική
Κληρονομιά, Διαχείριση Κρίσεων, Ανθρωπιστικά Θέματα, Υγεία και Περιβάλλον).
Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον (BTCE) ιδρύθηκε το 2008 για να αναγνωριστούν και να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε όλο το νησί, και για να διαμοιράζονται ιδέες για τον σχεδιασμό ενός κοινού περιβαλλοντικού σχεδίου. Σύμφωνα με την
επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ για τις Διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, «η Τεχνική Επιτροπή
για το Περιβάλλον συναντάται κάθε μήνα για να συζητήσει και να μοιραστεί ιδέες αναφορικά
με τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε όλο το νησί. Τα μέλη επισκέφτηκαν κεντρικές τοποθεσίες
μαζί και έχουν σχέδια να χρησιμοποιήσουν εμπειρογνωμοσύνη σε ευρύτερες συζητήσεις για
διάφορα σημαντικά θέματα.»100
Η επιτροπή ετοίμασε 20 υπομνήματα, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο δράσης, όπως
επίσης και συγκεκριμένες ενέργειες για κάθε έναν από τους τομείς ενδιαφέροντος. Τα ακόλουθα 11 υπομνήματα έχουν εγκριθεί από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων:
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μιας πλατφόρμας,
Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,
Ανακύκλωση,
Διαχείριση νερού (ειδικότερα σε θέματα μέτρων εξοικονόμησης νερού),
Ορυχεία και λατομεία,
Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
Βιοποικιλότητα (ειδικότερα σε ζητήματα διατήρησης της φύσης, με πρόσθετο ενδιαφέρον
στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και των ΜικροΑποθεμάτων Φυτών),
Θαλάσσια και ναυτιλιακή ρύπανση,
Χημική ρύπανση,
Αμίαντος,
Ιστορική ρύπανση.

Προκειμένου να τεθεί οποιοδήποτε από τα υπομνήματα σε εφαρμογή, δημιουργείται μία
ειδική ομάδα για το καθένα (που να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν Ελληνοκύπριο και έναν
Τουρκοκύπριο, μέλη της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον). Η Δικοινοτική
Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον ελπίζει ότι η δημιουργία αυτών των ειδικών ομάδων θα

100

Συνομιλίες ΟΗΕ για το Κυπριακό. Homepage > Technical Committees > Environment. Διεύθυνση:
http://www.uncyprustalks.org/environment-activities/
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αποτελέσει ευκαιρία για να εμπλακούν περισσότεροι σε αυτό το εγχείρημα, καθώς κάθε ομάδα
επικεντρωνόταν σε διαφορετικό ζήτημα και αυτό αποτελούσε ευκαιρία για να διευρυνθεί η
βάση των εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονταν σε δικοινοτικά περιβαλλοντικά ζητήματα.
Παρόλο που είναι αργή και χρονοβόρα διαδικασία η ίδρυση αυτών των ειδικών ομάδων,
μπορεί να είναι πολύ γόνιμο το έργο τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Ελληνοκύπριο
πρόεδρο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, κατά τη διάρκεια μιας
τεχνικής επίσκεψης στη χερσόνησο της Καρπασίας οργανωμένης από την Επιτροπή, με
εμπειρογνώμονες σε θέματα βιοποικιλότητας και διατήρησης της φύσης από ολόκληρο το
νησί, υπήρχαν επαγγελματίες που εμπλέκονταν και περνούσαν τη διαχωριστική γραμμή για
πρώτη φορά. Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον επίσης σχεδιάζει μία τεχνική
επίσκεψη στη χερσόνησο του Ακάμα.
Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον τονίζει ότι ο ρόλος της δεν είναι να
αναδεικνύει ζητήματα που είναι αμφισβητούμενα, αντίθετα, σκοπός της είναι να βρίσκει
ενοποιητικά στοιχεία που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ο σημαντικότερος στόχος της είναι να
αναγνωρίσει τις βέλτιστες πρακτικές στα περιβαλλοντικά ζητήματα υπερβαίνοντας τη διαχωριστική γραμμή και στη συνέχεια να εργαστεί συνεργατικά, προκειμένου να εφαρμόσει
αυτές τις πρακτικές (ιδανικά δικοινοτικά) και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής.
Ο Ελληνοκύπριος επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον
αποκάλεσε τη δημιουργία αυτών των ειδικών ομάδων μια «όαση», σημειώνοντας ότι μπορούν
να οδηγήσουν στη δημιουργία δικοινοτικών συνδέσεων, σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον και το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ
οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικούς, αν και διαφορετικούς, ρόλους. Η Επιτροπή είναι
σημαντική για να αντιμετωπίζονται και να τυγχάνουν χειρισμού ζητήματα που απαιτούν
επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρόληψη δασικών πυρκαγιών είναι καλό παράδειγμα
μιας τέτοιας δραστηριότητας, μιας προσπάθειας που, μετά την πρωτοβουλία της Δικοινοτικής
Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και με τη βοήθεια του Προγράμματος Δράσης των
Ηνωμένων Εθνών για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη, βοήθησε τους Ελληνοκύπριους και τους
Τουρκοκύπριους εμπειρογνώμονες στην κατάσβεση πυρκαγιών και στην έρευνα και διάσωση,
να αναπτύξουν το πρώτο σχέδιο κοινής δράσης για καταπολέμηση πυρκαγιών μέσα και γύρω
από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός που περιπολείται από τον ΟΗΕ. «Η χρήση μιας
συμμετοχικής προσέγγισης και των ντόπιων εμπειρογνωμόνων, είχε ως αποτέλεσμα αυτό το
δικοινοτικό εγχείρημα να δημιουργήσει μία κοινή βάση δεδομένων και ένα συνολικό σχέδιο
που θα διασφαλίσει βελτιωμένη αντίδραση στα είδη των πυρκαγιών που στο παρελθόν
αποτέλεσαν πρόκληση για την άμεση ανταπόκριση στην πυρκαγιά και κατέστρεψαν εκτάρια
δασικής και γεωργοκτηνοτροφικής γης.»101

101

101 UNDP-ACT. (2015). Final Report: Action for Cooperation and Trust in Cyprus [Τελική έκθεση: Δράση για τη Συνεργασία
και την Εμπιστοσύνη στην Κύπρο].Οκτώβριος 2005 – Δεκέμβριος 2015.
http://www.cy.undp.org/content/dam/cyprus/docs/Final-Report.pdf
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Επιπλέον, υπάρχει ένα συνεχιζόμενο έργο για τη δημιουργία ενός γραμμικού πάρκου που
ενώνει τη διαιρεμένη Λευκωσία δίπλα στον ποταμό Πεδιαίο: «Με τη στήριξη της Τεχνικής
Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη χρηματοδότηση από το Γραφείο Υποστήριξης του
Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βοήθεια από την UNFICYP, η οποία, μεταξύ
άλλων, διευκόλυνε τη συνεργασία μεταξύ των δημάρχων της Λευκωσίας, το Γενικό Σχέδιο της
Λευκωσίας (Nicosia Master Plan) διενεργεί μία μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του
γραμμικού πάρκου πέρα από τη διαχωριστική γραμμή της Λευκωσίας ως χώρος τον οποίο
μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι Κύπριοι μαζί.»102
Αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε δυνητικά επίσης να κάνει βήματα προς τη διευκόλυνση της
εναρμόνισης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου σε όλο το νησί, που είναι
ξεκάθαρα ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να επιτευχθεί η νομική συμμετρία / εναρμόνιση
σε όλο το νησί. Παρόλο που το ζήτημα της αναγνώρισης θα μπορούσε να είναι εμπόδιο σε μια
τέτοια προσπάθεια, η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για εργαστήρια στο περιβαλλοντικό κεκτημένο και την εφαρμογή του, να παρέχει
σημεία επαφής για όσους ενδιαφέρονται και δυνητικά μπορεί να πιέσουν για τη δημιουργία
εγχειριδίων του περιβαλλοντικού κεκτημένου στην τουρκική γλώσσα, αφού είναι μία από τις
επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πολλές από τις ομάδες του δικοινοτικού έργου, ειδικότερα εκείνες που χρηματοδοτούνται
από το UNDP-ACT, έγιναν μέρος των επίσημων τεχνικών επιτροπών – ένα γεγονός που
τονίζεται ως επιτυχία στην τελική έκθεση αξιολόγησης του UNDP-ACT, δεδομένου ότι βοήθησε
αυτά τα έργα «να αποκτήσουν ένα θεσμικό σπίτι.» Εντούτοις, έχουν αναγνωριστεί αρκετά
μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, οι Δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές έχουν ως στόχο να
αποφεύγουν συγκρουσιακά πολιτικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά
ζητήματα των οποίων η Επιτροπή δεν θα επιληφθεί. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η συζήτηση για
την εξερεύνηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα της
κυπριακής δημόσιας σφαίρας περίπου την τελευταία δεκαετία. Για παράδειγμα, το Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον
διοργάνωσε μία δημόσια συζήτηση την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Απερήμωσης στο θέμα της
Κλιματικής Αλλαγής στην Κύπρο: πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε την
απερήμωση; Σε απάντηση μιας ερώτησης στο γιατί η Επιτροπή δεν θέτει το ζήτημα των
υδρογονανθράκων στο τραπέζι, η Επιτροπή απάντησε ότι το θέμα είναι υπερβολικά συγκρουσιακό σε πολιτικό επίπεδο.
Κοινές εκστρατείες για την προστασία οικολογικά σημαντικών περιοχών, όπως είναι οι
χερσόνησοι της Καρπασίας και του Ακάμα, είναι επίσης σημαντικά θέματα που προωθούνται
σε δικοινοτικό επίπεδο, παρόλο που μπορεί επίσης να θεωρούνται συγκρουσιακά θέματα σε
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Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών, Ψήφισμα 2018/676, 6/7/2018. United Nations Operation in Cyprus: Report of
the Secretary-General [Επιχείρηση Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο: Έκθεση του Γενικού Γραμματέα], Παράγραφος 31,
σ. 6/13. Διεύθυνση:
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2018/07/Report%20of%20the%20SG-UNFICYP%20S-2018-676.pdf
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πολιτικό επίπεδο. Έτσι, ο επίσημος χαρακτηρισμός των δομών είναι σημαντικό σε σχέση με
τα ζητήματα που αναφέρονται, αλλά επίσης και σε σχέση με τα άτομα και τις ομάδες που θα
προσελκύσουν. Υπάρχουν για παράδειγμα άτομα, που δεν παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες
που οργανώνονται από την Επιτροπή εξαιτίας της πολιτικής της συσχέτισης.
Συνεπώς μία ανεξάρτητη πλατφόρμα (δυνητικά αλλά όχι οπωσδήποτε), σαν το Κυπριακό
Περιβαλλοντικό Φόρουμ, έχει να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στο συνδυασμό
οικολογικών πρωτοβουλιών. Το ζήτημα της οικονομικής βοήθειας παραμένει σημαντικό και
έχει αναγνωριστεί ως απαραίτητο για την ύπαρξη, αποτελεσματική λειτουργία και επιτυχία και
των δύο οντοτήτων στον στόχο τους να ενισχύσουν την περιβαλλοντική συνεργασία, να
ευαισθητοποιήσουν και να διευκολύνουν τις συζητήσεις γύρω από τα κοινά περιβαλλοντικά
μας προβλήματα.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πρόσθετα ζητήματα και οποιεσδήποτε νέες δομές θα
πρέπει να τα λάβουν υπόψη και να τα επιλύσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι
επιτυγχάνονται στον μέγιστο βαθμό. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η εξασφάλιση ενός συναισθήματος ισότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. Λόγω του ζητήματος της αναγνώρισης και
ανάλογα με τον χρηματοδότη, άτομα και οργανώσεις από την τουρκοκυπριακή κοινότητα
ορισμένες φορές δεν είναι σε θέση να αφήσουν κατά μέρος την επίσημη σχέση τους (είτε είναι
με ένα Πανεπιστήμιο ή μια ΠΜΚΟ). Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση ενός από τους
συνεργάτες έναντι του άλλου. Τέλος, ένα άλλο ζήτημα που απαιτεί πολλή προσοχή στις πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής συνεργασίας είναι η ορατότητα. Η ορατότητα ενεργειών και η
διάχυση προϊόντων και αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας, αν
αυτές οι δραστηριότητες επιδιώκουν να έχουν ευρύτερη επίδραση στην ειρήνη και τη συμφιλίωση. Και οι δύο δομές που μελετώνται σε αυτό το κεφάλαιο μοιάζουν να επικεντρώνονται στη
συνεργασία επαγγελματιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Ενώ κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο, και ενώ δεν τίθεται θέμα ότι αυτή η προσπάθεια έκανε σημαντικά βήματα στην
κινητοποίηση επαγγελματιών, υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί αυτή η προφανώς «ακαδημαϊκή
ελίτ»: οποιεσδήποτε νέες δομές και εγχειρήματα θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια πιο ανοιχτή και
συμπεριληπτική προσέγγιση, με στόχο την ευρύτερη προβολή, είτε αυτή επικεντρώνεται σε
μία εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νέους, ή στη
δημιουργία υποδομών / στην ανταλλαγή πληροφοριών με περιβαλλοντικούς ακτιβιστές.

Δικοινοτικοί συνασπισμοί περιβαλλοντικών εκστρατειών
Αρκετές εξίσου σημαντικές συνεργασίες που λαμβάνουν χώρα προέκυψαν από διαδικασίες
διαφορετικές από αυτές που περιεγράφηκαν πιο πάνω. Για να αναφερθούν μόνο μερικές:
Συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης, μη επιλεκτικής και μεγάλης κλίμακας
παγίδευσης, θανάτωσης και εμπορίας άγριων πτηνών στην Κύπρο: όπως δηλώνεται στην
ιστοσελίδα του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου (BirdLife Cyprus): «Η παράνομη παγίδευση
πουλιών με δίχτυα και ξόβεργα είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και σοβαρό πρόβλημα στην
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Κύπρο. Η πρακτική είναι μη-επιλεκτική και μεγάλης κλίμακας και συμβάλλει στην οικολογική
καταστροφή της κοινής μας κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Στην Κυπριακή
Δημοκρατία, η χρήση ξόβεργων είναι διαδεδομένη και υπάρχουν εστιατόρια που παράνομα
προσφέρουν αμπελοπούλια αλλά είναι περιορισμένη η δράση της αστυνομίας εκεί, ενώ στις
Βρετανικές Βάσεις γίνεται εκτεταμένη παγίδευση με δίχτυα καθώς και εκτενής χρήση ηχομιμητικών συσκευών που οδηγούν τα πουλιά στον θάνατό τους.»103
Υπάρχουν επί του παρόντος τρεις ΠΜΚΟ που ενεργοποιούνται στην πρόληψη της παράνομης παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο:
n

n

n

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) με την οικονομική στήριξη του
Βασιλικού Συλλόγου για την Προστασία των Πτηνών (RSPB – BirdLife στο ΗΒ) and Ένωση
για τη Διατήρηση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας (NABU – BirdLife στη Γερμανία). Το
πρόγραμμα παρακολούθησης του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου πραγματοποιείται
στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα εδάφη των κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων.104
Επιτροπή κατά της Σφαγής Πτηνών (Komitee gegen den Vogelmord e.V.), με τη στήριξη
του Ιδρύματος υπέρ της Βιοποικιλότητας (SPA – Stiftung Pro Artenvielfalt) και Φίλοι της
Γης Κύπρου (FoE). Οι εκστρατείες προστασίας των πτηνών της CABS διενεργούνται στις
περιοχές της Κυπριακή Δημοκρατία, τις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις και τη γραμμή
κατάπαυσης του πυρός των Ηνωμένων Εθνών.105
Kuşkor – Ένωση για την Προστασία των Πτηνών και της Φύσης, μια ΠΜΚΟ με έδρα στο
βόρειο μέρος του νησιού, η οποία ενεργεί ενάντια στην παράνομη παγίδευση πτηνών σε
συνεργασία με την Επιτροπή κατά της Σφαγής Πτηνών.106

Όλα αυτά τα στρατόπεδα ενάντια στην παράνομη, μη επιλεκτική και μεγάλης κλίμακας παγίδευση διοργανώνονταν από επαγγελματικό προσωπικό και εθελοντές / ακτιβιστές, ντόπιους
αλλά και άτομα από αρκετά μέλη κράτη της ΕΕ. Αυτές οι εκστρατείες αποτελούν σημαντικό
παράδειγμα περιβαλλοντικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, κοινών
επιτόπιων επιθεωρήσεων και κατάρτισης του προσωπικού εμπλέκοντας τις προσπάθειες των
ΠΜΚΟ και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Κυπριακή Δημοκρατία, τις κυρίαρχες
βρετανικές Βάσεις, τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός των Ηνωμένων Εθνών και του βόρειου
μέρους της Κύπρου. Αυτή η ομαδική προσπάθεια βοηθάει σε σημαντικό βαθμό να παρουσιαστεί μία ξεκάθαρη εικόνα της έκτασης της παράνομης παγίδευσης πτηνών στο νησί.
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Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Αρχική σελίδα > Επιστήμη & Διατήρηση > Παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο.
Διεύθυνση: https://birdlifecyprus.org/campaign-against-illegal-bird-trapping-gr
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Αρχική σελίδα > Επιστήμη & Διατήρηση > Παρακολούθηση Ειδών. Διεύθυνση:
https://birdlifecyprus.org/bird-monitoring-gr
Επιτροπή κατά της Σφαγής Πτηνών (CABS). Homepage > Actions and Projects > Cyprus > Bird Protection Camps. Διεύθυνση:
https://www.komitee.de/en/actions-and-projects/cyprus/bird-protection-camps
Kuşkor – Ένωση για την Προστασία των Πτηνών και της Φύσης. Homepage > Latest News, Articles and Announcements
> Illegal Hunting in North Cyprus 2017. Διεύθυνση: http://www.kuskor.org/news-detail.php?lang=en&newsId=55
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Όπως σημειώνεται στην «Επιτόπια Έκθεση του Χειμώνα 2014/2015 Στρατόπεδο Προστασίας
Πτηνών στην Κυπριακή Δημοκρατία», που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή κατά της Σφαγής
Πτηνών με τη στήριξη του Ιδρύματος υπέρ της Βιοποικιλότητας:
Η Αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών (UNPOL) προσκάλεσε τον Σύμβουλο Πολιτικής της
Επιτροπής κατά της Σφαγής Πτηνών για τη Λαθροθηρία Πτηνών στην Κύπρο και τον Λειτουργό
Παράνομης Παγίδευσης Πτηνών στην Κύπρο από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου για
τρίτο συνεχόμενο έτος στον κύκλο μαθημάτων κατά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων
αξιωματικών της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών. Ο στόχος ήταν να παρουσιάσουν το
περικείμενο και τις παραμέτρους της λαθροθηρίας ωδικών πτηνών στην Κύπρο και να τους
βοηθήσουν να καταπολεμήσουν αυτό το σοβαρό έγκλημα κατά της άγριας ζωής στην περιοχή
της γραμμής κατάπαυσης του πυρός του ΟΗΕ. Εν μέρει συνεπεία αυτών των κύκλων μαθημάτων
κατάρτισης, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών είναι σε πολύ καλύτερη θέση
να κατανοήσουν το πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο και να
προβούν στις κατάλληλες ενέργειες μέσα στην επικράτεια εντός της δικαιοδοσίας τους. Αυτό
αποδεικνύεται αυτόν τον χειμώνα από το γεγονός ότι η Αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών, ο
Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
οργάνωσαν την πρώτη κοινή επιχείρηση κατά της παγίδευσης εντός του τομέα 4 της ζώνης
κατάπαυσης του πυρός των Ηνωμένων Εθνών που είχε ως αποτέλεσμα τη δίωξη ενός
λαθροθήρα ωδικών πουλιών.107
Σημαντικές για τα Πουλιά Περιοχές (IBA) στην Κύπρο: η συνεργασία μεταξύ του
Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου και της Kuşkor είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό
Σημαντικών για τα Πουλιά Περιοχών σε όλη την Κύπρο, δεδομένου ότι οι γνώσεις μας για τον
πληθυσμό και την κατανομή των ειδών πτηνών στο νησί δεν θα είναι πλήρεις χωρίς πληροφορίες που να προέρχονται από το σύνολο του νησιού.108
Διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών: η Κύπρος αποτελεί σημαντική περιοχή για τη
διατήρηση των δύο ειδών θαλάσσιας χελώνας που εμφανίζονται στην ΕΕ και καταχωρούνται
ως είδη προτεραιότητας στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας για τους Οικοτόπους: η χελώνα καρέτακαρέτα (Caretta caretta) και η πράσινη χελώνα (Chelonia mydas). Η Κύπρος αποτελεί μία από
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Επιτροπή κατά της Σφαγής Πτηνών (CABS - Komitee gegen den Vogelmord e.V.) & Ίδρυμα υπέρ της Βιοποικιλότητας
(SPA – Stiftung Pro Artenvielfalt). Field Report: Winter 2014/2015 Bird Protection Camp, Republic of Cyprus, 21 January –
1 February 2015 [Επιτόπια Έκθεση: Χειμώνας 2014/2015 Στρατόπεδο Προστασίας Πτηνών, Κυπριακή Δημοκρατία,
21 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015]. Bonn & Bielefeld, Γερμανία, Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015, σ. 12.
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Αρχική σελίδα > Επιστήμη & Διατήρηση > Οικότοποι & ΣΠΠ. Διεύθυνση:
https://birdlifecyprus.org/habitats-ibas-gr
Kuşkor – Ένωση για την Προστασία των Πτηνών και της Φύσης. Homepage > Birds of Cyprus > Important Bird Areas.
Διεύθυνση: http://www.kuskor.org/bird_watching.php?lang=en
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τις κυριότερες περιοχές στις οποίες κάνουν τις φωλιές τους οι χελώνες καρέτα-καρέτα (μαζί με
την Ελλάδα και επίσης, σε μικρότερο βαθμό, την Ιταλία), ενώ οι πράσινες χελώνες στη Μεσόγειο
αναπαράγονται μόνο στην Κύπρο (και την Τουρκία). Τα δύο είδη θαλάσσιας χελώνας προστατεύονται στην Κυπριακή δημοκρατία από τον Περί Αλιείας Νόμο (Κεφ.135) από το 1970.
Μεταξύ των ετών 1967 και 1977 αναλήφθηκε η ενδελεχής ταυτοποίηση των παραλιών στις
οποίες φωλιάζουν οι θαλάσσιες χελώνες, και το 1978 ξεκίνησε επίσης από το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας το Πρόγραμμα Προστασίας των Θαλασσίων
Χελωνών.109 Όμως η πλήρης έκταση της αναπαραγωγής χελωνών στο νησί έγινε κατανοητή,
μόνο αφού οι αρμόδιες αρχές και οι ΠΜΚΟ άρχισαν να συγκεντρώνουν και να δημοσιεύουν
δεδομένα – πέρα από το να προωθούν έργα διατήρησης των θαλασσίων χελωνών και στις
δύο πλευρές.110 Παρόλο που δεν υφίσταται αυτή καθαυτή ανταλλαγή δεδομένων, πολλοί
εμπλεκόμενοι με τη διατήρηση και στις δύο πλευρές έχουν αρχίσει να συνεργάζονται, π.χ.
ΠΜΚΟ, όπως είναι ο Cyprus Wildlife Society (Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής Κύπρου)
που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία και ο Σύνδεσμος για την Προστασία των
Χελωνών (SPOT), που δραστηριοποιείται στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Αυτές οι ομάδες
ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται για τη δημοσίευση κοινών επιστημονικών
άρθρων, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και ολιστική κατανόηση του
καθεστώτος διατήρησης των θαλασσίων χελωνών στο νησί.111
Συμπράξεις ενάντια στον πυρηνικό σταθμό του Άκουγιου (στην τουρκική: Akkuyu
Nükleer Güç Santrali): πρόκειται για έναν πυρηνικό σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας υπό ανάπτυξη στο Άκουγιου, στο Büyükeceli, στην επαρχία της Μερσίνας στην
Τουρκία. Ο όρμος του Άκουγιου βρίσκεται λίγο περισσότερο από 180 χλμ. μακριά από τη
χερσόνησο της Καρπασίας και περίπου 300 χλμ. από τη Λευκωσία. Θα είναι ο πρώτος
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Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Κυπριακή
Δημοκρατία. Homepage > Press Room > Publications > Marine Environment Section > Turtles and Turtle Conservation.
Διεύθυνση:
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/3A83645E42F28B5342257FF5002D02E8/$file/TURTLES.pdf?OpenEle
ment
LIFE Euro Turtles. Homepage. Croatian Natural History Museum [Κροατικό Ιστορικό Μουσείο]– Hrvatski prirodoslovni
muzej – Blue World Institute [Ινστιτούτο Γαλάζιου Κόσμου] – Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου– Τμήμα
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κυπριακή Δημοκρατία
– ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, Ελλάδα –WWF Italia Onlus Area Conservazione –
Sapienza University of Rome Department of Biology and Biotechnologies [Τμήμα Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου της Ρώμης] - “Charles Darwin” – Nature Trust Malta [Ταμείο για τη Φύση, Μάλτα] – University of Primorska
Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies [Σχολή Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και
Τεχνολογιών Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πριμόρσκα ]. Διεύθυνση: http://www.euroturtles.eu/
Tikochinski Y, Bradshaw P, Mastrogiacomo A, κ.ά. (2018). Mitochondrial DNA short tandem repeats unveil hidden population
structuring and migration routes of an endangered marine turtle [Μικρές διαδοχικές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες
μιτοχονδριακού DNA αποκαλύπτει κρυμμένη διάρθρωση πληθυσμού και μεταναστευτικές οδούς μιας απειλούμενης
θαλάσσιας χελώνας]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem. 28 (4): 788–797. Διεύθυνση:
https://doi.org/10.1002/aqc.2908
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πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας και εξαιτίας του εύρους, της σοβαρότητας και της διασυνοριακής φύσης των περιβαλλοντικών ζητημάτων που εμπλέκονται, έχει οδηγήσει τις ΠΜΚΟ
να συνεργαστούν σε διεθνές και δικοινοτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τον Μάιο του 2010, οι
ΠΜΚΟ Φίλοι της Γης Κύπρου, Φίλοι της Γης Ευρώπης, Greenpeace Μεσογείου και Greenpeace
Ελλάδας δημοσίευσαν μία κοινή δήλωση στην οποία διαμαρτύρονταν για την κατασκευή του
πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου,112 ενώ τον Απρίλιο του 2011, οι Φίλοι της Γης Κύπρου και
η EcoPeace Middle East (μία οργάνωση που δραστηριοποιείται στην ειρηνευτική διαδικασία
στη Μέση Ανατολή) έκαναν κοινή δήλωση τύπου απαιτώντας «μία ζώνη χωρίς πυρηνικά στην
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.»113 Σε δικοινοτικό επίπεδο, τον Απρίλιο του 2018,
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα σε μια ενωμένη
διαδήλωση στο σημείο ελέγχου της οδού Λήδρας ενάντια στην κατασκευή του πυρηνικού
σταθμού Άκουγιου στην Τουρκία. Το πλήθος που αντιπροσώπευε περισσότερα από 40 πολιτικά
κόμματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συνδικάτα, όπως επίσης και επιστημονικές και τεχνικές
ενώσεις, κρατούσε κεριά και φορούσε μάσκες αερίων, ενώ κρατούσε πανό όπου είχαν γράψει
Nuclear Free Mediterranean [Μεσόγειο χωρίς πυρηνικά] και No Nuclear [Όχι στα πυρηνικά].114
Πρόκειται για μία εκδήλωση που λάμβανε χώρα επί πολλά χρόνια, στην επέτειο του ατυχήματος στο Τσερνομπίλ, παρόλο που οι διοργανωτές δεν είναι πάντα οι ίδιοι.
Έργο Hands-on Famagusta:115 πρόκειται για ένα έργο που χρησιμοποιεί διαδικασίες συμμετοχικού πολεοδομικού σχεδιασμού προκειμένου να διευκολύνει τον διάλογο αναφορικά με το
μέλλον της Αμμοχώστου. Δημιούργησε μία διαδικτυακή πλατφόρμα για να διευκολύνει την
οπτικοποίηση ενός «κοινού αστικού μέλλοντος» για του Αμμοχωστιανούς. Το έργο «συνεισφέρει
στην οικοδόμηση κοινού εδάφους μεταξύ ομάδων σε σύγκρουση και στηρίζει τον σχεδιασμό
σύγχρονων αστικών περιβαλλόντων», και αποτελεί συνεργατικό έργο των Laboratory of
Urbanism, Πανεπιστήμιο Κύπρου (LU2CY), Imaginary Famagusta (I.F.), και ALA/Stratis.
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Friends of the Earth Cyprus, Friends of the Earth Europe, Greenpeace Greece & Greenpeace Mediterranean [Φίλοι της
Γης Κύπρου, Φίλοι της Γης Ευρώπης, Greenpeace Ελλάδας και Greenpeace Μεσογείου] (21/5/2010). Press Release –
Akkuyu: The Awaken Nuclear Nightmare of the Eastern Mediterranean! [Κοινή Δήλωση Τύπου– Άκουγιου: ο πυρηνικός
εφιάλτης της ανατολικής Μεσογείου έχει ξυπνήσει!] Διεύθυνση:
http://foecyprus.weebly.com/uploads/4/1/1/1/411132/25-05-10_pr_en_-_akkuyu_neclear_power.pdf
Φίλοι της Γης Κύπρου & EcoPeace Middle East (11/4/2018). Press Release –We Demand A Nuclear Free Zone In The Eastern
Mediterranean And The Middle East! [Κοινή Δήλωση τύπου– απαιτούμε μια ζώνη χωρίς πυρηνικά στην Ανατολική
Μεσόγειο!] Διεύθυνση: http://foecyprus.weebly.com/uploads/4/1/1/1/411132/11-04-11_pr_en_-_nuclear_free_zone_
eastern_mediterranean_and_middle_east.pdf
Cyprus Mail (27/4/2018). Bicommunal action against nuclear power plant held in Nicosia [Δικοινοτική δράση στη Λευκωσία
ενάντια στον πυρηνικό σταθμό]. Διεύθυνση:
https://cyprus-mail.com/2018/04/27/bicommunal-action-nuclear-power-plant-held-nicosia/
Hands-on Famagusta. Homepage. Διεύθυνση: http://handsonfamagusta.org/about-the-project
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Έργο We Need to Talk about our Coastline:116 παρόλο που αυτό είναι ένα έργο που ίσως να
μην γίνει αμέσως αντιληπτό ότι σχετίζεται με την περιβαλλοντική προστασία, έχει πολλά
σχετιζόμενα στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που εξερευνώνται
στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Όραμα για μια ενωμένη Αμμόχωστο» είναι οι δυνατότητες για
μια δημόσια προκυμαία. Επιπρόσθετα, μέσω αυτού του έργου διοργανώθηκε ένα άλλο
εργαστήρι και μια έκθεση, βασισμένα στην ιδέα «της χρήσης του θέματος των ακτογραμμών
της Κύπρου ως μέσο για τη συμφιλίωση με στόχο την επανένωση του νησιού.» Αυτό επέτρεψε
σε επαγγελματίες από διάφορες επιστήμες να συνεργαστούν προκειμένου να προτείνουν
καινοτόμους και ενδιαφέροντες τρόπους παρουσίασης πληροφοριών, π.χ. ο χάρτης που
δημιουργήθηκε από το έργο Hands-On Famagusta Project, στον οποίο η ακτογραμμή της
Κύπρου εκτείνεται γραμμικά προκειμένου να αφαιρεθεί το φαντασιακό εμπόδιο που διαιρεί
την ακτογραμμή της Κύπρου σε χωριστές βόρειες και νότιες περιοχές (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: στιγμιότυπο οθόνης από ένα σύντομο βίντεο κινουμένων σχεδίων Unfolding the Cypriot
Coastline (Ξετυλίγοντας την ακτογραμμή της Κύπρου), που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο δύο έργων, Hands-On
Famagusta και We need to talk about our coastline.117
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The Hands-on Famagusta [Η σελίδα για την εκδήλωση της Hands-on Famagusta στο Facebook]. Facebook Page Event.
Διεύθυνση: https://www.facebook.com/events/796983973798402/permalink/809318612564938/
Hands-on Famagusta. Official Facebook Page - Video: Unfolding the Cypriot Coastline. Διεύθυνση:
https://www.facebook.com/handsonfamagusta/videos/1206756166101608/
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Φεστιβάλ Ecopolis:118 Αυτό το φεστιβάλ έλαβε χώρα για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2018 με
στόχο «να αποκαλυφθούν, να προκληθούν και να τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης οι κοινωνικές
εντάσεις της καθημερινής ζωής στους δρόμους, στις πλατείες και στα παγκάκια της Λευκωσίας»,
ενώ διοργανώνει εκδηλώσεις για να ενθαρρύνει τη συζήτηση σε ζητήματα που σχετίζονται με
την οικολογία και την πόλη. Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ συγκέρασε πρωτοβουλίες πολιτών
από όλο το νησί. Επικεντρωνόταν σε ζητήματα, όπως ήταν η προστασία της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, το δικαίωμα στη
στέγαση, κλπ. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τις διάφορες πρωτοβουλίες, ενώ συζήτησαν
τρόπους με τους οποίους οι διάφορες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να συγκεραστούν, να
μοιραστούν πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές και ιδέες για το μέλλον.

118

Φεστιβάλ Ecopolis. Official Facebook Page Event. Διεύθυνση: https://www.facebook.com/events/588552871523001/
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ενέργειας – Κυπριακή Δημοκρατία.
Homepage > Events > Ecopolis Festival. Διεύθυνση:
http://www.visitcyprus.com/index.php/en/events-3/icalrepeat.detail/2018/07/25/3060/-/ecopolis-festival.
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ΠροΤαΣειΣ Για Το μεΛΛον
Το Πάρκο Ειρήνης στη Νεκρή Ζώνη
Η Ελβετή αρχιτέκτονας και ειδική πολεοδόμος Anna Grichting υπήρξε μία από τους πρώτους
που πρότειναν να μετασχηματιστεί η νεκρή ζώνη σε Πάρκο Ειρήνης. Δύο χρόνια μετά το
δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, η Grichting, που ενδιαφερόταν πολύ και πίστευε στο
δυναμικό της συμφιλίωσης των νεκρών ζωνών ή γραμμών κατάπαυσης του πυρός, τέθηκε
επικεφαλής ενός έργου που θα εξερευνούσε αυτή την πιθανότητα.
Στη δημοσίευσή της «From a Deep Wound to a Beautiful Scar: The Cyprus Green Linescapes
Laboratory» [Από μια βαθιά πληγή, μια όμορφη ουλή: το κυπριακό εργαστήρι των πράσινων
γραμμικών τοπίων]:
Η Grichting δήλωσε: «Το έργο και η έρευνα αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο η γραμμή
κατάπαυσης του πυρός της Κύπρου θα μπορούσε να μεταμορφωθεί από στρατιωτική
διαχωριστική γραμμή σε ένα επιμνημόσυνο τοπίο πολιτιστικής και βιολογικής ποικιλότητας,
και αυτό να πραγματοποιηθεί μέσω μιας διαδικασίας που θα φέρνει κοντά τις κοινότητες και
στις δύο πλευρές σε ένα κοινό όραμα για ειρηνικό και αειφόρο μέλλον. Το έργο χωρίζεται σε
τρία μέρη, διαρθρώνεται μέσα από τρεις εννοιολογικές προσεγγίσεις που παρουσιάζονται με
τρία καλλιτεχνικά μέσα – μία ταινία, μοντέλα και χάρτες.»119
Το έργο της Grichting ξεκίνησε παράλληλα με αρκετές άλλες δικοινοτικές οικολογικές
πρωτοβουλίες (για παράδειγμα την ίδρυση του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ το 2007),
ειδικότερα παράλληλα με το έργο που χρηματοδοτούνταν από το UNDP, στο οποίο μία ομάδα
18 εμπειρογνωμόνων (Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων) διενέργησε βασικές οικολογικές
μελέτες σε φυτά, μύκητες, θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια και ασπόνδυλα μέσα στη γραμμή
κατάπαυσης του πυρός. Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη αποκάλυψε σημαντικές νέες
πληροφορίες για την περιοχή που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας άγνωστος και κοινωνικά
αποκομμένος χώρος του νησιού, φέρνοντας στο φως μία νέα κοινή περιβαλλοντική και
πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.
Μετά την πραγματοποίηση αρκετών εργαστηρίων και συνεντεύξεων, η Grichting δημιούργησε ένα όραμα της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, περιγράφοντάς την ως «πολυστρωματική
ζώνη που λειτουργεί όπως τα πολλαπλά επίπεδα των οικολογικών και πολιτιστικών τοπίων.»
Όπως δήλωσε περαιτέρω:
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Grichting, Solder, A. (2012). From a deep wound to a beautiful scar: The Cyprus Green Linescapes Laboratory.
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Ένα Περιβαλλοντικό Γενικό Σχέδιο για την Πράσινη Γραμμή θα έπρεπε να επιλύει τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί της Κύπρου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται η ρύπανση των υδάτων, η λειψυδρία, η διάβρωση των ακτών και η
απώλεια των άγριων οικοτόπων. Θα έπρεπε επίσης να στηριχθεί σε περιβαλλοντικούς
κανονισμούς που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά
την ένταξή της στην ΕΕ το 2004. Τα θεμέλια για το σχέδιο αυτό οικοδομήθηκαν στις αυθόρμητες εξελίξεις της φύσης στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και στην ανθεκτικότητα του
περιβάλλοντος σε αυτόν τον μόνιμο διαχωρισμό και ευελπιστεί να διατηρήσει τις θετικές
εξελίξεις σε αυτό το αρνητικό τοπίο […] Το πρώην μονοπάτι περιπολίας των Ηνωμένων Εθνών
θα γίνει ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος μνήμης που θα συνδέει τα διάφορα πολιτιστικά και
οικολογικά τοπία της Πράσινης Γραμμής αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά του έργου. Η διαδικασία της δημιουργίας και υλοποίησης αυτού του οράματος θα εμπλέξει τους φορείς και την
κοινωνία των πολιτών και από τις δύο πλευρές και επιδιώκει να τιθασεύσει και να συντονίσει
τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τη συνεργασία. Εκτός από τη διατήρηση
της φύσης και της βιοποικιλότητας, το σχέδιο επίσης επιδιώκει να προκαλέσει μεταστροφή
στα αφηγήματα των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων γης και των αποκαταστάσεων σε κοινά
ζητήματα διατήρησης του περιβάλλοντος, και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επανενσωμάτωση των διαιρεμένων κοινοτήτων. Όντας η ραχοκοκαλιά της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και συμφιλίωσης, θα μπορούσε να καταστεί ευκαιρία για καινοτόμο περιβαλλοντικό
και πολεοδομικό σχεδιασμό και να παρέχει τοπία για την ίδρυση νέων οργανώσεων και
θεσμών που θα συμμετέχουν ώστε να ξεπεραστεί το ψυχολογικό ρήγμα.

Εικόνα 9: Περιβαλλοντικό Γενικό Σχέδιο για την κυπριακή γραμμή κατάπαυσης του πυρός, όπως το
οραματίστηκε η Grichting.120

120

Αυτόθι.
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Μετά από και παράλληλα με την πρόταση της Grichting, οι Gücel κ.ά. (2008), σε ένα πρωτοπόρο
έργο για τη βιοποικιλότητα στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, επέλεξαν οκτώ σημεία που
καλύπτουν διαφορετικούς τύπους οικοτόπων (συμπεριλαμβανομένου ποταμού, παραλίας,
γεωργική γης) όπου:
n
n

n

n

n
n
n

Μία φορά τον μήνα διενεργούνταν βασικές μελέτες χλωρίδας και πανίδας,
Συγκεντρώνονταν φυτά κατά τις περιόδους ανθοφορίας και αναγνωρίζονταν μέχρι επιπέδου είδους,
Αναλαμβάνονταν επιτηρήσεις μεγάλων θηλαστικών με κάμερες συστήματος ανίχνευσης
με υπέρυθρες ακτίνες,
Παρακολουθούνταν μικρά θηλαστικά με παγίδευση ζωντανών ζώων και ανιχνευτές
νυχτερίδων,
Διενεργούνταν βασικές επιτηρήσεις πτηνών με τη χρήση εγκάρσιων τομών,
Καθοριζόταν η τοποθεσία αμφίβιων και ερπετών με οπτικές επιτηρήσεις συνάντησης, και
Χρησιμοποιήθηκαν παγίδες παρεμβολής εδάφους και απόχες χειρός για τη συλλογή
ασπόνδυλων.

Αυτό το έργο, ή μάλλον, τα αποτελέσματά του, θα μπορούσαν να διευκολύνουν τον σχεδιασμό
της διατήρησης για στοχευμένα είδη και οικότοπους, όπως επίσης και να καθορίσουν τα
θεμέλια για τις μελλοντικές κοινές μελέτες βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Αυτές οι μελέτες
πράγματι διενεργήθηκαν έκτοτε, όπως δηλώθηκε στο κεφ. 4 πιο πριν, και η συνεργασία στην
ομάδα όντως συνεχίζεται και πράγματι ακολούθησαν και άλλες ομάδες. Αυτή η μελέτη είχε
επίσης τη δυνατότητα (όπως επίσης και άλλες που ακολούθησαν) να θέσει τα επιστημονικά
θεμέλια για να τονιστεί και να σχηματοποιηθεί μία νέα σημαντικότητα της νεκρής ζώνης.
Στην πραγματικότητα, αυτή η πρόταση δεν είναι καινούρια. Το 2012, σε ένα δελτίο τύπου
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Άγριας Ζωής, το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ
κάλεσε για την αποστρατιωτικοποίηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός που θα μεταμορφωνόταν σε ένα Πάρκο Ειρήνης, συνδέοντάς την με την ακαδημαϊκή έρευνα που χρηματοδοτείται από το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ, η οποία αναγνώρισε ότι η γραμμή
κατάπαυσης του πυρός «είναι ένα εξ ορισμού καταφύγιο για την άγρια ζωή, με εμβληματικά
θηλαστικά, όπως είναι το κυπριακό αγρινό, όπως και αμέτρητα άλλα είδη χλωρίδας και
πανίδας.» Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ θα έπρεπε να το θεωρεί αυτό ως δικοινοτική
προτεραιότητά.121 Το 2015, μία παρόμοια εισήγηση (αν και χωρίς λεπτομερή εξήγηση) συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που προτάθηκαν
τον Ιούνιο του 2015, ο κατάλογος σημείωνε ειδικά «τη δημιουργία ενός πάρκου ειρήνης, μιας
λαϊκής αγοράς ή βιομηχανικής περιοχής στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός» μαζί με συστάσεις

121

Stockwatch. (26/11/2012). CESF: Turning the Green Line into a peace park – A bicommunal priority [Κυπριακό Περιβαλλοντικό
Φόρουμ: μετατρέποντας την Πράσινη Γραμμή σε πάρκο ειρήνης – μία δικοινοτική προτεραιότητα]. Διεύθυνση:
https://www.stockwatch.com.cy/en/article/emporika-nea/cesf-turning-green-line-peace-park-bicommunal-priority
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για πρόσθετα σημεία διέλευσης, πιθανή μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος της
γραμμής κατάπαυσης του πυρός και διευκόλυνση της επέκτασης των μέτρων για το εμπόριο.122
Σύμφωνα με μία μελέτη των Constantinou και Eftychiou που αντιμετώπισαν τη νεκρή ζώνη
ως κοινωνιο-οικολογικό τοπίο, αυτή η από κοινού διαχείριση έλαβε ορισμένες φορές τη μορφή
επίσημων συνεργασιών και συμφωνιών σε κυβερνητικό επίπεδο, συχνά με τη διαμεσολαβητική
βοήθεια του ΟΗΕ. Ορισμένες φορές, όμως, και με μεγαλύτερη επιτυχία, τέτοιες προσπάθειες
αναλήφθηκαν σε τοπικό επίπεδο, μέσα από δίκτυα πολιτών και δίκτυα μεταξύ χωριών που τα
Ηνωμένα Έθνη αποφεύγουν να ενοχλούν μέσω της γραφειοκρατίας και της συνεχούς
παρουσίας της UNFICYP.123

Οικότοποι βιόσφαιρας της UNESCO στις χερσονήσους
του Ακάμα, της Αγίας Ειρήνης και Καρπασίας
Ο όρος «οικότοπος βιόσφαιρας» είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη κατηγοριοποίηση για ένα
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα
της UNESCO. Οι οικότοποι βιόσφαιρας UNESCO είναι «περιοχές που αποτελούνται από επίγεια,
θαλάσσια, παράκτια και ορεινά οικοσυστήματα. Κάθε οικότοπος βιόσφαιρας προωθεί λύσεις
που συνδυάζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την αειφόρο χρήση της.» Επιπρόσθετα,
είναι «τόποι υποστήριξης της Επιστήμης για την Αειφορία, υπό την έννοια ότι είναι «ειδικά μέρη
για να δοκιμάζονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ώστε να γίνουν κατανοητές και να τύχουν
διαχείρισης οι αλλαγές και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνικών και οικολογικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των συγκρούσεων και της διαχείρισης της
βιοποικιλότητας.»124 Τέτοιοι τόποι προτείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, έχουν διεθνώς
αναγνωρισμένο καθεστώς και παραμένουν υπό την κυρίαρχη δικαιοδοσία των κρατών στα
οποία βρίσκονται.
Οι οικότοποι βιόσφαιρας έχουν τρεις διασυνδεόμενες ζώνες που ως στόχο έχουν να
πληρούν τρεις συμπληρωματικές και αμοιβαία ενισχυόμενες λειτουργίες:
n

Βασική/ές ζώνη/ες: αποτελεί ένα στενά προστατευόμενο οικοσύστημα που συνεισφέρει
στη διατήρηση τοπίων, οικοσυστημάτων, ειδών και γενετικής ποικιλίας,
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Christou, Jean (4/6/2015). Reduction of military forces, buffer-zone ‘peace park’ included on CBM list [Μείωση
στρατιωτικών δυνάμεων, το ‘πάρκο ειρήνης’ στη νεκρή ζώνη περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης]. Cyprus mail. Access:
https://cyprus-mail.com/2015/06/04/reduction-of-military-forces-buffer-zone-peace-park-included-on-cbm-list/
Constantinou, C.M. και Eftychiou, E. (2014). The Cyprus buffer Zone as a Socio-Ecological Landscape. A Satoyama Initiative
Report [Η κυπριακή γραμμή κατάπαυσης του πυρός ως κοινωνιο-οικολογικό τοπίο. Μία αρχική έκθεση Σατογιάμα].
Διεύθυνση: https://satoyama-initiative.org/the-cyprus-buffer-zone-as-a-socio-ecological-landscape/
United Nations Educational. Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) [Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την
Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό]. Homepage > Natural Sciences > Environment > Ecological Sciences >
Biosphere Reserves. Διεύθυνση:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
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Ζώνη απομόνωσης: αυτή η ζώνη περιβάλλει ή γειτνιάζει στη βασική ζώνη ή στις βασικές
ζώνες και χρησιμοποιείται για δραστηριότητες συμβατές με τις ορθές οικολογικές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την επιστημονική έρευνα, την παρακολούθηση, την
κατάρτιση και την εκπαίδευση,
Μεταβατική ζώνη: αυτή είναι το τμήμα του οικοτόπου όπου επιτρέπεται η εντονότερη
δραστηριότητα με την οποία ενθαρρύνεται η οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη που
είναι κοινωνιο-πολιτιστικά και οικολογικά βιώσιμη.125

Συνεπώς, ένας οικότοπος βιόσφαιρας της UNESCO έχει ως στόχο του να προστατεύει όχι μόνο
τη φυσική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ευημερία
του ντόπιου πληθυσμού. Η δημιουργία οικοτόπων βιόσφαιρας της UNESCO – στις χερσονήσους του Ακάμα, της Αγίας Ειρήνης και της Καρπασίας – είναι αναμφισβήτητα δύσκολο έργο,
αλλά όχι τόσο εξαιτίας των οικονομικών συμφερόντων, όσο λόγω πολιτικών επιπλοκών.
Εντούτοις, πιστεύουμε ότι το εγγενές δυναμικό σε μία τέτοια πιθανότητα αποτελεί ζήτημα
κατάλληλο για συζήτηση και η διατήρηση της Ευρύτερης Περιοχής Πρέσπας που περιγράφηκε
πιο πριν, αποτελεί καλή παράλληλη περιπτωσιολογική μελέτη. Το γεγονός ότι υπήρχαν, είτε
περιοχές Natura 2000, είτε δυνητικές περιοχές Natura 2000 και στις τρεις αυτές χερσονήσους,
σημαίνει ότι αυτές οι περιοχές μπορούν να ανακηρυχθούν «βασικές ζώνες» και μπορεί να γίνει
περαιτέρω εργασία προκειμένου να διερευνηθεί ποιος θα μπορούσε να ήταν ο καλύτερος
τρόπος για να χρησιμοποιηθούν η ζώνη απομόνωσης και η μεταβατική ζώνη. Μία ολοκληρωμένη έκθεση που χρηματοδοτήθηκε από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,
την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συστήνει τη δημιουργία ενός οικοτόπου
βιόσφαιρας στη χερσόνησο του Ακάμα ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκε ήδη από το 1995.
Δυστυχώς, το όραμα που προωθείται από αυτή την έκθεση δεν πραγματώθηκε ποτέ. Εκτός
από την οικολογική σημασία που έχουν οι τρεις χερσόνησοι, διαθέτουν τρεις από τις
μεγαλύτερες κοινότητες στο νησί και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό βήμα για
τονιστεί η οικολογική και πολιτιστική σημασία που σχετίζεται με τις διάφορες κοινότητες. Οι
χερσόνησοι του Ακάμα και της Καρπασίας ήταν μικτές και περιλάμβαναν ελληνοκυπριακές
και τουρκοκυπριακές κοινότητες, ενώ η χερσόνησος της Αγίας Ειρήνης εμπίπτει γεωγραφικά
στην περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκε η Μαρωνίτικη κοινότητα.

Ένα δικοινοτικό κέντρο για οικολογικές μελέτες στη Βαρίσεια
Η εισήγηση για ένα δικοινοτικό κέντρο για οικολογικές μελέτες στο εγκαταλελειμμένο χωριό
Βαρίσεια που βρίσκεται μέσα στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός είναι ακόμη μία πρόταση
που απορρέει από την ιδέα για τη δημιουργία ενός πάρκου ειρήνης στην κυπριακή νεκρή
ζώνη. Η Βαρίσεια είναι ένα μικρό χωριό στην περιοχή της Τυλληρίας στους βορινούς πρόποδες
των βουνών του Τροόδους. Βρίσκεται στο βορινό μέρος της Πράσινης Γραμμής και εγκατα-

125

Αυτόθι.
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λείφθηκε από τους Ελληνοκύπριους κατοίκους του μετά τη διχοτόμηση του νησιού το 1974.
Σήμερα, 44 χρόνια μετά, η φύση έχει καταλάβει το χωριό και το κυπριακό αγρινό (ovis orientalis
ophion), ένα ενδημικό αγριοκάτσικο, βρήκε καταφύγιο εκεί. Το κυπριακό αγρινό είναι το
μεγαλύτερο άγριο θηλαστικό στο νησί και καταγράφεται ως απειλούμενο στην περιοχή της
Μεσογείου, σύμφωνα με την κόκκινη λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης
Προστασίας της Φύσης (IUCN).126
Αυτή η απομονωμένη περιοχή στη νεκρή ζώνη είναι εξαιρετικά σημαντική για την
πρόσφατη τάση ανασύστασης του πληθυσμού των κυπριακών αγρινών. Το είδος αντιμετώπιζε
σοβαρή απειλή εξάλειψης από το νησί στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, κυρίως λόγω της
υπερθήρευσης και της λαθροθηρίας και του ανταγωνισμού με τα εκτρεφόμενα ζώα. Σύμφωνα
με συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν από τους Constantinou και Eftychiou,127 τα προγράμματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αναπαραγωγή και την προστασία του είδους δεν θα ήταν
τόσο επιτυχημένα αν δεν υπήρχε η νεκρή ζώνη για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης
της απουσίας ανθρώπινης δραστηριότητας, ελαχιστοποίησης του κατακερματισμού του
οικοτόπου, της δημιουργία των διαδρόμων άγριας ζωής και της προστασίας των σημαντικών
οικοτόπων, όπως είναι ο οικότοπος με ανοιχτά λιβάδια και τους λόφους που είναι σημαντικοί
για την επιβίωση του είδους. Η σημασία της νεκρής ζώνης και της περιοχής της Βαρίσειας για
την επιβίωση του είδους είναι επίσης προφανής από τον χάρτη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο
Διαχείρισης του Αγρινού που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και
Πανίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εικόνα 10). Γενικά θεωρείται ότι η «κυπριακή γραμμή
κατάπαυσης του πυρός έχει καταστεί εκ των πραγμάτων περιβαλλοντικό καταφύγιο»128 για
πολλά είδη, ενώ «η Βαρίσεια [έχει βρεθεί ότι διαθέτει]» τον μεγαλύτερο πλούτο ειδών.»129
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E. Hadjisterkotis. 2001. The Cyprus Mouflon, a Threatened Species in a Biodiversity “Hotspot” Area [Το κυπριακό αγρινό,
ένα απειλούμενο είδος σε μία «καυτή» περιοχή βιοποικιλότητας], στο Nahlik A. και Walter Uloth (επιμ.), Proceedings of
the International Mouflon Symposium, Sopron, Hungary, σσ. 71-81. Διεύθυνση:
https://www.researchgate.net/publication/259740139_The_Cyprus_mouflon_a_threatened_species_in_a_biodivers
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Constantinou, C.M. και Eftychiou, E. (2014). The Cyprus buffer Zone as a Socio-Ecological Landscape. A Satoyama Initiative
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Εικόνα 10: Χάρτης που δείχνει την εξάπλωση της πυκνότητας του πληθυσμού του κυπριακού αγρινού
στο δάσος της Πάφου. Όσο πιο σκούρο το κόκκινο χρώμα, τόσο μεγαλύτερη η πυκνότητα του
πληθυσμού.130

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός δικοινοτικού κέντρου οικολογικών σπουδών μέσα στο
εγκαταλελειμμένο χωριό Βαρίσεια (Εικ. 11) είναι βιώσιμη, καθώς το εγκαταλελειμμένο χωριό
είναι σχετικά μικρό και διαθέτει αρκετά παραδοσιακά σπίτια που μπορούν να αποκατασταθούν
με οικολογικό τρόπο. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε τη συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών
της γης και του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου παρά την υφιστάμενη κατάσταση εγκατάλειψης.
Μια συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης με τους πρώην κατοίκους της Βαρίσειας θα είναι
ζωτικής σημασίας, καθώς είναι αναγκαία η υποστήριξή τους για ένα τέτοιο έργο.
Αν ιδρυθεί ένα δικοινοτικό κέντρο οικολογικών μελετών στη Βαρίσεια, στο επίκεντρό του
θα όφειλε να βρίσκεται η επιστημονική έρευνα, η παρακολούθηση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση σε θέματα φύσης και διατήρησης της άγριας ζωής. Το έργο δεν θα συνδεόταν άμεσα ή
κατ’ ανάγκη με τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, αλλά πιθανότατα θα επηρέαζε
σημαντικά, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα. Λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της οικολογίας στην περιοχή, θα υπόκειται σε μία Κατάλληλη Αξιολόγηση και
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Σφουγγάρης, Αθ. (2011). ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για το Αγρινό της Κύπρου (ovis orientalis ophion).Έκδοση του έργου «Ετοιμασία
ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το ∆άσος Πάφου». Μάρτιος 2011. Λευκωσία. Τμήμα Δασών, σ. 67.
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μία Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις συνέπειες στην περιοχή εν όψει των στόχων
διατήρησης στην περιοχή. Κάποιοι ουσιαστικοί όροι για την περιβαλλοντική έγκριση του
προτεινόμενου έργου θα ήταν η αποφυγή της δημιουργίας και της κατασκευής νέων δρόμων,
υποδομών και υποστατικών, όπως επίσης και η αποτροπή οποιασδήποτε αλλαγής στη χρήση
της γης και στη σφράγιση του εδάφους, εκτός από την αναστήλωση των υφισταμένων παραδοσιακών κτιρίων.

Εικόνα 11: Φωτογραφία του κατειλημμένου από τη φύση, εγκαταλελειμμένου από τους ανθρώπους
χωριού Βαρίσεια στη νεκρή ζώνη.131

Ένα καλό παράδειγμα δικοινοτικού έργου αποτελεί το Σπίτι της Συνεργασίας,132 που άνοιξε
τις πόρτες του στις 6 Μαΐου 2011 με την οικονομική στήριξη των Επιχορηγήσεων του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Επιχορηγήσεων από τη Νορβηγία (κύριοι χρηματοδότες
η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν) που παρασχέθηκαν στον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου
και Έρευνας, μία δικοινοτική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2003. Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και
Έρευνας ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία αρκετών εκπαιδευτικών και ερευνητών που
ενδιαφέρονται να διδάξουν την ιστορία της Κύπρου χωρίς προκαταλήψεις. Είδαν την ανάγκη
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Φωτογραφία από το: Constantinou, C.M. and Eftychiou, E. (2014).). The Cyprus buffer Zone as a Socio-Ecological Landscape.
A Satoyama Initiative Report [Η κυπριακή γραμμή κατάπαυσης του πυρός ως κοινωνιο-οικολογικό τοπίο. Μία αρχική
έκθεση Σατογιάμα]. Διεύθυνση: https://satoyama-initiative.org/the-cyprus-buffer-zone-as-a-socio-ecological-landscape/
Το Σπίτι της Συνεργασίας. Homepage. Διεύθυνση: http://www.home4cooperation.info/el
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για την ίδρυση μιας μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής, πολύ-κοινοτικής οργάνωσης
προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους. Αρκετά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του,
ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας αποφάσισε να δημιουργήσει ένα διακοινοτικό
εκπαιδευτικό κέντρο στη νεκρή ζώνη, κάτι που έγινε πραγματικότητα χάρη στην προαναφερθείσα οικονομική στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση ενός μισογκρεμισμένου
κτιρίου που θα στέγαζε το κέντρο. Ο χώρος συνεχίζει ακόμη να είναι σε λειτουργία, χάρη σε
επιχορηγήσεις από εξωτερικά χρηματοδοτημένα έργα και εισόδημα από την αυτοδιαχειριζόμενη καφετέριά του. Ένα δικοινοτικό κέντρο για οικολογικές μελέτες στη Βαρίσεια θα
μπορούσε επίσης να είναι αυτάρκες, π.χ. μέσω χρηματοδότησης από διακυβερνητικά έργα,
όπως επίσης και από χρήματα που θα μπορούσε να συγκεντρώνει από σχολεία, ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήμια που θα ενδιαφέρονταν να χρησιμοποιούν το δικοινοτικό κέντρο και
τις υποδομές του στο πλαίσιο επιτόπιων επισκέψεων και εκδρομών.

Οικολογικό φόρουμ και διαδικτυακή πλατφόρμα στην Κύπρο
Οικολογικό Φόρουμ στην Κύπρο
Μετά την παύση του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ, η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της οικολογίας συνέχισε σε ατομική βάση (σε επίπεδο ΠΜΚΟ ή ατόμων).
Η εμπειρία του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ έχει σταθεί θετική με διάφορους τρόπους
– κυρίως, γιατί ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες στον χώρο της οικολογίας στην
Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συνεργάζονται και να συζητάνε κοινά περιβαλλοντικά ζητήματα
και να μοιράζονται ιδέες για το μέλλον. Επιπρόσθετα, αυτή η πλατφόρμα παρείχε στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να εργαστούν έξω από τα συνήθη ιδρύματα με τα οποία σχετίζονται (η δημιουργία μίας σύνδεσης με το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ επέτρεψε την
εμπειρία της συνεδρίασης για τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Νέα Υόρκη), που
άνοιξε νέους δρόμους στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αντιληφθεί και να φανταστεί
τι θα μπορούσε να σημαίνει η δικοινοτική συνεργασία.
Η δημιουργία της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον οδήγησε στο τέλος
του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ, πριν να είναι σε θέση να επιτύχει το μέγιστο δυναμικό του. Ορισμένα από τα μέλη του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ τοποθετήθηκαν
ως μέλη της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, ενώ άλλοι αποφάσισαν να
μην δεχθούν λόγω της πολιτικής συσχέτισης της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το
Περιβάλλον με τις επίσημες διοικήσεις. Επίσης, ένιωθαν ότι η πολιτική θα παρεμπόδιζε το
«πραγματικό έργο» που αυτή η νέα πλατφόρμα έλπιζε να επιτύχει.
Χωρίς να αρνείται κανείς ότι η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον έχει
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, η ιστορία της περιβαλλοντικής συνεργασίας στην Κύπρο
έχει τονίσει την ανάγκη για μια (πιο) ανεξάρτητη πλατφόρμα – μία που μπορεί να διευκολύνει
τον ανοιχτό διάλογο σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα του νησιού, όπως επίσης και να
προσφέρει δυνητικές λύσεις. Συνεπώς συστήνουμε εδώ την επαναφορά μιας πλατφόρμας σαν
το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Φόρουμ.
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Μέλη σε μια τέτοια πλατφόρμα μπορούν να γίνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη χωρίς
περιορισμούς – οργανισμοί και άτομα – και θα συγκαλούσαν (μηνιαίες) ανοιχτές, συνεδριάσεις
ολομέλειας που θα μετέφεραν πληροφορίες / ενημέρωση για περιβαλλοντικά ζητήματα (για
παράδειγμα, σχετικά με τη διενέργεια νέων ερευνών, νέων προγραμμάτων, όπως επίσης και
κοινών περιβαλλοντικών εκστρατειών και δράσεων που γεφυρώνουν τη διαχωριστική γραμμή).
Αυτό μπορεί να διευκολύνει ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή και ανταλλαγή πληροφοριών /
γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
Μια πλατφόρμα τέτοιου τύπου θα ήταν ανεξάρτητη – υπό την έννοια ότι δεν θα σχετιζόταν
με οποιαδήποτε επίσημη κυβερνητική υπηρεσία, όπως είναι για παράδειγμα το Γραφείο του
κύριου Διαπραγματευτή (όπως ισχύει για την τρέχουσα Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το
Περιβάλλον). Ιδεατά, αυτή η πλατφόρμα θα είναι μία μη κυβερνητική πρωτοβουλία με τη
συμμετοχή των ατόμων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, μέλη τεχνικών επιμελητηρίων και ΠΜΚΟ. Οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που χρειάζονται για να λειτουργήσει
μια τέτοια πλατφόρμα, εντούτοις, θα απαιτήσουν χρηματοδότηση και μία γραμματεία που θα
επέβλεπε και θα διασφάλιζε τη συνεχιζόμενη επικοινωνία και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η γραμματεία θα μπορούσε επίσης να δημοσιεύσει ένα ενημερωτικό δελτίο στο τέλος
κάθε συνεδρίασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανοιχτή μορφή της συνεδρίασης και να
διατηρήσει την ορατότητα και τη σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διαδικτυακή πλατφόρμα για την κοινή φυσική
και πολιτιστική κληρονομιά στην Κύπρο
Μία διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη στο διαμοιρασμό πληροφοριών που σχετίζονται
με τα οικολογικά ζητήματα στην Κύπρο θα έπρεπε να επικεντρώνεται σε έναν διττό στόχο.
Αρχικά η πλατφόρμα θα έπρεπε να στοχεύει στη δημιουργία μίας διεξοδικής βάσης δεδομένων
με λεπτομέρειες για τους περιβαλλοντικούς φορείς στο νησί, όπως επίσης και μίας βάσης
δεδομένων αναφορικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για ΠΜΚΟ στην Κύπρο. Είναι επίσης
σημαντικό να αναγνωριστούν οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όπως αυτές που
ξεκίνησαν με τη θεματική ομάδα 1 του Κυπριακού Περιβαλλοντικού Φόρουμ. Επιπρόσθετα, θα
έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ανοιχτό διαδικτυακό φόρουμ, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια συζήτηση ή να λάβουν μέρος σε μια συζήτηση. Μεταξύ
άλλων, μια τέτοια διαδικτυακή πλατφόρμα θα ενθάρρυνε τα ανεξάρτητα περιβαλλοντικά έργα
επιστήμης των πολιτών και τις πρακτικές της επιστήμης των πολιτών στην Κύπρο – έργα που
επικεντρώνονται σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα, π.χ. στη διατήρηση της φύσης και της
βιοποικιλότητας (οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα) ή στη χαρτογράφηση και στην εκτίμηση του
τοπίου (όχι μόνο φυσικού αλλά και πολιτιστικού, συμπεριλαμβανομένων του ιστορικού και
παραδοσιακού ανθρωπογενούς).
Ένα τέτοιο διαδικτυακό φόρουμ θα πρόσφερε ευρύτερη ορατότητα σε διάφορα ζητήματα
που αποτελούν πηγή ανησυχίας, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα στις πληροφορίες δεν θα
συνδέεται με την παρουσία στις συνεδριάσεις εκ του σύνεγγυς. Θα επέτρεπε τη δυνατότητα και
τον χρόνο για περαιτέρω και πιο άμεσες συζητήσεις. Ένα διαδικτυακό φόρουμ απαιτεί πολύ
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λιγότερη προσπάθεια από ένα σύνηθες φόρουμ (όπως αυτό που περιγράφηκε στο κεφ. 5.4.1).
Αυτό που χρειάζεται κατά κύριο λόγο είναι μία ομάδα ανθρώπων προκειμένου να το οργανώσουν, πρώτον συμφωνώντας το θέμα και τη μορφή και δεύτερον δημιουργώντας το φόρουμ
διαδικτυακά. Υπάρχει η ανάγκη για ένα άτομο ή οργανισμό που να επιβλέπει τη διαρκή του
συντήρηση και την πληρωμή για τον διακομιστή και το όνομα ιστοσελίδας.
Ιδεατά, ο διαχειριστής για ένα τέτοιο φόρουμ θα πρέπει να είναι μία ανεξάρτητη κοινοπραξία ατόμων και/ή οργανώσεων, παρόλο που η έλλειψη πόρων (όχι μόνο οικονομικών αλλά
και ανθρωπίνων πόρων) μπορεί να εμποδίσει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Κοινή χαρτογράφηση κινδύνων για τη φύση
Μια κοινή χαρτογράφηση διαφόρων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν από μόνες τους –
ή ειδικότερα, σωρευτικά – να οδηγήσουν σε περιβαλλοντική ζημία, μπορεί να μας ειδοποιήσει
για τους δυνητικούς και υφιστάμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, και επίσης να προσφέρει
έναν τρόπο να προταθούν μέτρα πολιτικής (είτε είναι κοινά και στις δύο πλευρές είτε όχι). Η
πιθανή χαρτογράφηση ή οι εκτιμήσεις που μπορεί να διερευνηθούν περιλαμβάνουν την
ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών εκροής ποταμών και/ή του Δάσους της Πάφου
(σημαντικό μέρος του οποίου εντάσσεται στη νεκρή ζώνη, ενώ μικρό μέρος του εντάσσεται
στην τουρκοκυπριακή διοίκηση) ή ακόμη κι ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης των
Παρακτίων Ζωνών. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα τέτοιο έργο, αν η ΕΕ ή ο ΟΗΕ υποστηρίξουν
μια τέτοια πρόταση και παράσχουν χρηματοδότηση για μια κοινοπραξία επιστημόνων και/ή
ΠΜΚΟ που θα το αναλάμβαναν.
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ΣΤραΤΗΓιΚΗ Για ΤΗν ΠροοΠΤιΚΗ
οιΚοΔομΗΣΗΣ ειρΗνΗΣ
Για Το ΠεριΒαΛΛον
Παρόλο που το κυρίαρχο αφήγημα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στην Κύπρο
είναι διχαστικό, αυτή η έκθεση τονίζει ότι η προοπτική για το μέλλον είναι τεράστια. Ακόμη
περισσότερο, υπάρχουν ισχυρά θεμέλια για περιβαλλοντική συνεργασία στο νησί, από την
οποία όλες οι πλευρές μπορούν να διδαχθούν και να ωφεληθούν. Μέσα από την ιστορική
ανασκόπηση, αυτή η έκθεση έχει αναγνωρίσει ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της περιβαλλοντικής συνεργασίας στο νησί και προσφέρει τροφή για σκέψη για
το μέλλον.
Οι προτάσεις που συστήνονται στο κεφ. 5 – ή τουλάχιστον ορισμένες περισσότερο από
άλλες– βασίζονται στην προοπτική εφαρμογής τους. Είτε αναφερόμαστε σε ένα πάρκο ειρήνης
στη νεκρή ζώνη, σε μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 και στους Οικοτόπους Βιόσφαιρας
σε όλο το νησί ή σε ένα κέντρο κοινών οικολογικών ερευνών σε μία απομακρυσμένη περιοχή
άγριας φύσης μέσα στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, τέτοιες προτάσεις μπορούν να μας
βοηθήσουν να οραματιστούμε την κοινή φυσική μας κληρονομιά. Μια άλλη πρόταση είναι
μία οικολογική πλατφόρμα – ένας χώρος που θα μπορούσε να παρέχει στήριξη σε άτομα που
έχουν ιδέες και θέλουν να συνεργαστούν, έχουν πληροφορίες που θέλουν να ανταλλάξουν, ή
έχουν απλώς μία ανησυχία για θέματα διατήρησης που θα ήθελαν να μοιραστούν με άλλους.
Αυτές οι προτάσεις εμφανίζουν ποικίλο επίπεδο πολιτικής ευαισθησίας και συνεπώς κάποιες
μπορεί να πραγματοποιούνται ευκολότερα από άλλες.
Καταληκτικά, τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν εγγενώς κοινωνικά προβλήματα,
«προβλήματα που αφορούν τους ανθρώπους, την ιστορία τους, τις συνθήκες διαβίωσής τους,
τη σχέση τους με τον κόσμο και την πραγματικότητα, την κοινωνική και πολιτική τους κατάσταση.»133 Συνεπώς, παρά την αντίληψη (με την οποία συμφωνεί και ο ΟΗΕ, όπως επίσης και
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Beck, U. (1986). World risk society as cosmopolitan society? Ecological questions in a framework of manufactured
uncertainties [Η παγκόσμια κοινωνία κινδύνου ως κοσμοπολίτικη κοινωνία; Οικολογικά ερωτήματα σε ένα πλαίσιο
κατασκευασμένων αβεβαιοτήτων]. Theory, Culture and Society, 13(4):1-32.
Brulle, R.J. (2000). Agency, Democracy and Nature: The U.S. Environmental Movement from a Critical Theory Perspective
[Υπηρεσία, Δημοκρατία και Φύση: το περιβαλλοντικό κίνημα στις ΗΠΑ από την οπτική της κριτικής θεωρίας].
Cambridge, MA & London, MIT Press, σσ. 8-10 και 49-73.
Torgerson, D. (1999). The Promise of Green Politics: Environmentalism and the Public Sphere [Η υπόσχεση της πράσινης
πολιτικής: περιβαλλοντισμός και η δημόσια σφαίρα]. Durham & London, Duke University Press, σσ. 159-168.
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ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους στις πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην παρούσα
έκθεση) ότι το μεγάλο δυναμικό της περιβαλλοντικής συνεργασίας βρίσκεται στο γεγονός ότι
θεωρείται ουδέτερο (και συνεπώς απολιτικό) στοιχείο, υπάρχει πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη
προοπτική στο να γίνει αντιληπτό το περιβάλλον ως στοιχείο του οποίου η προστασία έχει
εδραιωθεί ως κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί «πολιτικό». Οι «απολιτικές οικολογίες» είναι
υπόρρητα πολιτικές υπό την έννοια ότι εμφανέστατα αγνοούν τα θεμελιώδη προβλήματα της
οικολογικής υποβάθμισης.134
Αν καταστεί δυνατό να χρησιμοποιήσουμε το πραγματικό δυναμικό του περιβάλλοντος
ως στοιχείο συνεργασίας, ίσως υπάρχουν κι άλλα που μπορούμε να μάθουμε – κυρίως από τις
πολλές τοπικές, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες πολιτών που ενστερνίζονται
τις ενέργειές τους ως ρητώς πολιτικές και δείχνουν ικανοί να δημιουργούν ισχυρότερους
δεσμούς προς μία βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.
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Robbins, P. (2012). Political Ecology [Πολιτική Οικολογία], 2η έκδοση. West Sussex, Wiley-Blackwell.
Paulson, S. & Gezon ,L.L. (2005). Political Ecology across Spaces, Scales, and Social Groups [Η Πολιτική Οικολογία διαπερνάει
Χώρους, Κλίμακες και Κοινωνικές Ομάδες]. New Brunswick, New Jersey και London, Rutgers University Press.
Metzger, J., Allmendinger, P. & Oosterlynck, S. (2015). Planning Against the Political: Democratic Deficits in European
Territorial Governance [Σχεδιάζοντας ενάντια στην πολιτική: Δημοκρατικά ελλείματα στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή
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Για παραγγελία αυτής της Έκθεσης απευθυνθείτε:
PRIO Cyprus Centre
T.Θ. 25157, 1307 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ: +357 22 456555/4
cypruscentre@prio.org

Το περιβάλλον θεωρείται στοιχείο με αυξημένο δυναμικό οικοδόμησης της ειρήνης,
αλλά και επιδείνωσης των συγκρούσεων. Κατά συνέπεια έχει μετατραπεί σε σημαντικό
θέμα συζήτησης στη διεθνή ημερήσια διάταξη του ζητήματος των συγκρούσεων και
της οικοδόμησης ειρήνης, όπου διακυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ, όπως επίσης και
ερευνητικών και συμβουλευτικών ινστιτούτων που εργάζονται στο σημείο στο οποίο
τέμνονται το περιβάλλον, η οικοδόμηση της ειρήνης και η ασφάλεια. Η παρούσα
έκθεση του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη (PRIO Κύπρου)
συζητάει εκ νέου την έννοια του περιβάλλοντος και του δυναμικού που το περιβάλλον
διαθέτει για οικοδόμηση της ειρήνης μέσα από την ιστορική αναδρομή για το νησί
της Κύπρου. Στόχος της είναι να βρει βιώσιμες συνδέσεις που μπορούν να βοηθήσουν
την περιβαλλοντική προστασία και να προωθήσουν την ουσιαστική συνεργασία πάνω
και πέρα από τη διαχωριστική γραμμή. Αρχής γενομένης από το 1998, η παρούσα
έκθεση διερευνά τους διάφορους τρόπους με τους οποίους προέκυψε συνεργασία σε
περιβαλλοντικό επίπεδο στο νησί και προσπαθεί να κατανοήσει γιατί απέτυχε ή πέτυχε
η συνεργασία σε διάφορα επίπεδα (από τα επίσημα διοικητικά επίπεδα μέχρι τις
περιβαλλοντικές ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών). Έκτοτε έχουν υπάρξει αρκετές
προτάσεις, όπως για παράδειγμα η πρόταση για ένα πάρκο ειρήνης στη ζώνη
κατάπαυσης του πυρός, για ένα δίκτυο Natura 2000 και για Οικοτόπους Βιόσφαιρας
σε ολόκληρο το νησί, για ένα δικοινοτικό κέντρο οικολογικών σπουδών ως
επικοινωνιακό εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν ή να ανταλλάξουν
πληροφορίες. Σημειώνεται στην έκθεση ότι οι πιο μακροπρόθεσμες, βιώσιμες
πιθανότητες των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος για την οικοδόμηση της ειρήνης
σχετικά με τις δυνατότητες που περιβάλλοντος μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
Μπορούν να γίνουν πραγματικότητα χάρη σε όσους αποδέχονται ότι οι ενέργειές τους
είναι ρητώς πολιτικές και δείχνουν ικανοί να δημιουργήσουν ισχυρότερους δεσμούς
με στόχο μία βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος.
ISBN: 978-82-343-0108-7 (ψηφιακή μορφή)
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