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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΧΕΘΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ
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Ο

ι πρώτες στατιστικές του νεοελληνικού κράτους
παρουσίαζαν τη Μάνη με υπερπληθυσμό και
συγκεκριμένα με πληθυσμό μεγαλύτερο από
30 000 κατοίκους. Οι μεταναστεύσεις, για λόγους βιοπορισμού κυρίως, σε συνδυασμό με
τη διαρκώς αυξανόμενη υπογεννητικότητα έχουν ως
αποτέλεσμα, 200 χρόνια μετά, ο πληθυσμός της να
είναι πολύ μικρότερος από το μισό! Αν μάλιστα προσεγγιστούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κυρίως
εκείνα που αφορούν τις ηλικίες, το συμπέρασμα που
προκύπτει είναι αποκαρδιωτικό, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος από το μόνιμο πληθυσμό είναι πολύ
προχωρημένης ηλικίας. Δεδομένου ότι η κινητικότητα
των ανθρώπων προέρχεται από την ανάγκη κάλυψης
βασικών τους αναγκών, η μετανάστευση και η υπογεννητικότητα αποτελούν κοινωνικά φαινόμενα πλήρως
αιτιολογημένα, σχετιζόμενα μόνο με τις ασκούμενες
κρατικές πολιτικές. Αρθρωμένες πολιτικές συγκράτησης
πληθυσμού και ενίσχυσης της γεννητικότητας, αναφερόμενες στην ύπαιθρο χώρα και ιδιαίτερα σε ολιγοπαραγωγικές περιοχές όπως η Μάνη, δεν έχουν εφαρμοστεί
στην Ελλάδα. Πολλές περιοχές στην ύπαιθρο χώρα,
και ιδιαίτερα περιοχές προικισμένες γεωφυσικά, κλιματολογικά και πολιτισμικά όπως η Μάνη, μπορούν να
συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού αλλά και
πλούτου της χώρας, αν τύχουν του ενδιαφέροντος της
πολιτείας μέσω της εφαρμογής ειδικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξής τους.
Είναι βέβαιο ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες η Μάνη
προσελκύει πολλούς επισκέπτες και τα εισοδήματα των
μονίμων κατοίκων της βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Είναι
ακόμα βέβαιο ότι για την εξυπηρέτηση των τουριστικών
αναγκών του καλοκαιριού το ντόπιο διαθέσιμο δυναμικό

ενισχύεται συμπληρωματικά και με άλλα πρόσωπα προερχόμενα από τις γειτονικές αστικές περιοχές ή και απο αλλοδαπούς. Όμως το προσωπικό αυτό είναι εποχιακό και το
χειμώνα, ακόμα και τα παράλια, αποτελούν αραιοκατοικημένες
περιοχές. Η μεγάλη ανατίμηση της αξίας της γης, που αποφέρει σημαντικό όφελος σε πολλούς από τους ιδιοκτήτες
της, αποτελεί αντικίνητρο για τη μόνιμη εγκατάσταση και
διαχρονική διαβίωση των εποχιακά απασχολούμενων, ώστε,
με τη μόνιμη εγκατάστασή τους και τη δημιουργία οικογένειας,
να προκύψουν πυκνώσεις του πληθυσμού.
Αν επιθυμούμε να μην αποδυναμωθεί πληθυσμιακά η
χώρα μας, απαιτούνται γενικού χαρακτήρα μέτρα, εκφρασμένα
μέσω ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων που
θα στοχεύουν στην πληθυσμιακή ενίσχυση της. Τα μέτρα
αυτά θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα κατά περιοχές, με
έμφαση σε περιοχές με δυναμική ανάπτυξης σε κρίσιμους
τομείς όπως ο τουρισμός. Στα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών απαραίτητες πτυχές θα πρέπει να αποτελούν η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης από τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι το Λύκειο, χαμηλότοκα
και επιδοτούμενα δάνεια για την αναδιανομή της γης μέσω
εξαγορών από νέους καλλιεργητές της, οικονομική ενίσχυση
για δημιουργία μικρών τουριστικών μονάδων ολοχρονικής
λειτουργίας συντονιζόμενα μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας
επιμελητηριακού χαρακτήρα. Αυτονόητο είναι ότι τα ολοκληρωμένα προγράμματα θα υποστηρίζονται με δημόσιες
υποδομές, με έμφαση στις οδικές, ώστε προϊόντα και υπηρεσίες να προωθούνται γρήγορα και αποτελεσματικά προς
τους τελικούς προορισμούς τους.
Οι μέχρι τώρα ασκηθείσες πολιτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός υδροκεφαλικού αστικού κέντρου, της πρωτεύουσας, συνεπικουρούμενου από 5-6 μεγάλα αστικά κέντρα του αμέσως μικρότερου
πληθυσμιακού επιπέδου. Σ` αυτές τις περιοχές συγκεν-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ …ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ!

Ξεκίνησε η σταδιακή, μεταβατική, λειτουργία της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, μετά την
υπογραφή στην Τρίπολη στις
31 Ιανουαρίου, της τροποποίησης της σχετικής ΣΔΙΤ
(Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) μεταξύ της Περιφέρειας και της
“Περιβαλλοντική Πελοποννήσου”, εταιρείας μέλους του
Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Την εν λόγω σύμβαση
υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ο
διευθύνων σύμβουλος της
“Περιβαλλοντική Πελοποννήσου” Γιώργος Αγραφιώτης
και ο ομόλογός του της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής Μανώλης
Μαραγκουδάκης, παρουσία
του προέδρου του ΦοΔΣΑ
Πελοποννήσου Σταύρου Αργειτάκου και του συνόλου
των στελεχών της περιφερειακής αρχής, καθώς και
περιφερειακών συμβούλων.
Πλέον, καθίσταται εφικτή
η εκκίνηση της μεταβατικής
διαχείρισης στις μονάδες του
έργου οι οποίες έχουν ήδη
ολοκληρωθεί (Μονάδα Μεταβατικής Διαχείρισης στην
Παλαιόχουνη Αρκαδίας και
Σταθμός Μεταφόρτωσης στην
Νέα Κίο Αργολίδας), παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες
διαχείρισης απορριμμάτων,
με γνώμονα την προστασία
του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
και προσφέροντας πολλαπλά
οφέλη στις τοπικές κοινωνίες
ως κύτταρα ανάπτυξης κυκλικής οικονομίας.
“Πολύ σημαντική ημέρα
για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ποιότητα ζωής,
για την ανάπτυξή μας τη γενικότερη” χαρακτήρισε την
υπογραφή της σύμβασης ο

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μανώλης Μαραγκουδάκης και ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Περιβαλλοντική
Πελοποννήσου) Γιώργος Αγραφιώτης.

περιφερειάρχης Π. Νίκας,
ανακοινώνοντας με ικανοποίηση ότι “σε ελάχιστες ημέρες
ξεκινά να λειτουργεί η πρώτη
μονάδα διαχείρισης, στην περιοχή της Παλαιόχουνης” και
τονίζοντας ότι “η πλήρης διαχείριση δεν βρίσκεται πλέον
πολύ μακριά”.
Ο περιφερειάρχης, αφού
επισήμανε ότι χρειάστηκε να
υπερπηδηθούν πάρα πολλά
εμπόδια μέχρι τη σημερινή
υπογραφή, εξέφρασε ευχαριστίες προς την προηγούμενη περιφερειακή Αρχή -“για
τα βήματα που έκανε και τον
κόπο που κατέβαλε” όπως
σημείωσε-, την ΤΕΡΝΑ για
την πολύ καλή συνεργασία
που είχε με την Περιφέρεια
για πάνω από δύο χρόνια,
αλλά και προς την κυβέρνηση,
καθώς και προς τα στελέχη
της Περιφέρειας που χειρίστηκαν το θέμα μαζί με τους
υπηρεσιακούς παράγοντες
και τους συνεργάτες της.
Εκκίνηση της διαχείρισης
Η εξέλιξη αυτή σήμερα,
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωσή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σηματοδοτεί την αρχή
του τέλους για το περιβαλ-

λοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για πάνω από
30 χρόνια, καλύπτοντας όχι
μόνο την τρέχουσα Κοινοτική
Οδηγία αλλά και τις μελλοντικές, μιας και επιτυγχάνει
υψηλές περιβαλλοντικές αποδόσεις, μέσω του μεγαλύτερου ΣΔΙΤ Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
που κατασκευάζεται αυτή τη
στιγμή στην Ελλάδα.
Με τη θέση του έργου σε
πλήρη λειτουργία θα αποτρέπεται από την ταφή και
θα αξιοποιείται τουλάχιστον
το 65% των βιοαποδομήσιμων υλικών, θα εκτρέπονται
από την ταφή 50.000 τόνοι
υγρών αποβλήτων, ενώ θα
παράγεται πράσινη ενέργεια
για την εξυπηρέτηση των
αναγκών 6.000 νοικοκυριών,
αποφεύγοντας παράλληλα
την έκλυση 24.000 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα.
Στο πλαίσιο του έργου, θα
δημιουργηθούν 800 θέσεις
εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 200
μόνιμες θέσεις εργασίας κατά
την περίοδο λειτουργίας (27
χρόνια). Σε αυτές δεν υπο-

λογίζονται οι έμμεσες θέσεις
εργασίας που θα δημιουργηθούν (μεταφορές, εμπορία
ανακυκλώσιμων, ενδιαίτηση
προσωπικού, περιβαλλοντικές εκδρομές σχολείων κλπ.).
Συνολικά, πρόκειται για
μία επένδυση ύψους 152.
000.000 ευρώ (62.500.000
ευρώ επιδότηση ΕΣΠΑ), η
οποία προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία:
- τριών Μονάδων Μεταβατικής διαχείρισης (ΜΜΔ)
και τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
συνολικής δυναμικότητας
200.000 τόνων τον χρόνο
- τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ)
- δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Οι ΜΜΔ/ΜΕΑ-ΧΥΤΥ έχουν
χωροθετηθεί σε Αρκαδία,
Μεσσηνία και Λακωνία και οι
ΣΜΑ σε Κορινθία και Αργολίδα, ώστε η παραλαβή των
απορριμμάτων να γίνεται σε
απόσταση μικρότερη των 50
χιλιομέτρων από τις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας, συμβάλλοντας
στην ελαχιστοποίηση των μεταφορών από τους δήμους.
Το έργο, χρησιμοποιώντας
τεχνολογία αιχμής, υλοποιεί
το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια
Ανακύκλωσης στην πηγή,
των δήμων και εφαρμόζονται
οι βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας.
(Για τις εκκρεμότητες
που απομένουν ρεπορτάζ
στη Σελίδα 6)

τρώνεται το παραγωγικό δυναμικό υποστήριξης του δευτερογενούς τομέα που, συνεπικουρούμενο από τον τομέα
των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ανθρώπινου δυναμικού
που απασχολείται σ` αυτόν, οδηγεί σε σταδιακή μετακίνηση
προσώπων από την ύπαιθρο, αποδυναμώνοντάς την. Στην
έννοια των ολοκληρωμένων προγραμμάτων εντάσσεται και
η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας τοπικών αγροτικών προϊόντων, σε
κάθε περιοχή παραγωγής τους. Και ακόμα περισσότερο, η
δημιουργία διασυνδέσεών τους με το εξαγωγικό εμπορικό
κύκλωμα για προώθηση εκτός της χώρας του μέρους της
παραγωγής που δεν απορροφάται στο εσωτερικό.
Μια λαϊκή παροιμία λέει: αν δεν κλάψει το παιδί δεν
του δίνει η μάνα του φαΐ. Όπως αποδεικνύεται από τα
συμβαίνοντα, φαίνεται ότι σ` αυτό τον τομέα, της ενεργούς προώθησης τεκμηριωμένων προτάσεων, οι περιοχές της υπαίθρου υστερούν. Ελλείπουν, μακροχρόνια,
οι αναγκαίοι «καλοί αγωγοί» που θα μεταφέρουν τις
ανάγκες των κατοίκων της, εξειδικευμένες σε μέτρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, και θα πείσουν για τις
προτεραιότητες που θα πρέπει να τύχουν από τη κεντρική διοίκηση. Η πληθυσμιακή αποδυνάμωση της
υπαίθρου, εξ` άλλου, έχει και αυτή συμβάλει στην υποεκπροσώπησή της τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λίγοι,
εναπομένοντες σε κάθε τόπο, εκπρόσωποί της να επιφορτίζονται με πολλαπλές υποχρεώσεις. Αυτό επιβάλλει
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου συντονισμό των κατοίκων
σε κάθε επί μέρους περιοχή, ώστε να ενισχυθούν και
οι προϋποθέσεις για υποβολή και προώθηση τεκμηριωμένων προτάσεων στους κρατικούς και περιφερειακούς θεσμούς, αυτούς που είναι αρμόδιοι να παίρνουν
τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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