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Θέμα: «το στόχαστπο η υύλαξη και πποστασία του Εθνικού Πάπκου 

Τγποτόπων Αμβπακικού» 

 

Τελ Πέκπηε 4 Δεθεκβξίνπ 2014 ην απόγεπκα θαη ελώ ην ππεξεζηαθό απηνθίλεην 

ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Υγξνηόπωλ Ακβξαθηθνύ εθηεινύζε πξνγξακκαηηζκέλε πεξηπνιία 

ζηε ινπξνλεζίδα ηεο ιηκλνζάιαζζαο Λνγαξνύ «πεξηνρή Αεηόο», έπεζε πάλω ζε ζαλίδεο 

κε θαξθηά, νη νπνίεο δελ ήηαλ νξαηέο θαζώο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε ιαθθνύβεο κε 

λεξό. Τα κπξνζηηλά ιάζηηρα ηνπ απηνθηλήηνπ θαηαζηξάθεθαλ θαη απηό είρε ωο ζπλέπεηα 

ην απηνθίλεην πξνζωξηλά λα αθηλεηνπνηεζεί. Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ζηελ ίδηα πεξηνρή 

ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, δει ηελ Τεηάξηε 3 Δεθεκβξίνπ, θαη ζύκθωλα κε ην θύιιν 

θαηαγξαθώλ ηωλ θπιάθωλ ηνπ Φνξέα, δηαπηζηώζεθαλ ηνπιάρηζηνλ δύν πεξηζηαηηθά 

ιαζξνζεξίαο κε ρξήζε βάξθαο θαη κάιηζηα νη επηβαίλνληεο εμύβξηζαλ ρπδαία ηνπο 

θύιαθεο-επόπηεο ηνπ Φνξέα. Επεηδή παξόκνηα πεξηζηαηηθά έρνπλ ζπκβεί θαη άιιεο θνξέο 

ζην παξειζόλ, παύνπλ λα είλαη απιέο ζπκπηώζεηο θαη πξόθεηηαη γηα εζθεκκέλεο ελέξγεηεο 

θάπνηωλ πνπ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο «γλωζηνύο» ιόγνπο ελνρινύληαη θαη αληηδξνύλ. 

Με ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο ε πνιηηεία απνθάζηζε λα 

πξνζηαηεύζεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα κνλαδηθά θαη επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο, όκωο ηα πεξηζηαηηθά απηά γελλνύλ εξωηεκαηηθά. 

Δηεξωηόκαζηε ινηπόλ: 

1. Ο κνλαδηθόο θπζηθόο πινύηνο ηνπ Ακβξαθηθνύ είλαη θνηλό αγαζό ή 

αληηθείκελν πξνλνκηαθήο θαη αζύδνηεο εθκεηάιιεπζεο ιίγωλ; 

2.  Οη πνιίηεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα από ην πόζν είλαη 

«δεκέλνη» κε ηνλ Ακβξαθηθό επηζπκνύλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημή ηνπ; 
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3. Πηζηεύνπκε όηη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο απνηειεί ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα θαη εξγαιείν γηα αλάπηπμε; 

Οη απαληήζεηο ηνπ θαζελόο από εκάο ζηα εξωηήκαηα απηά αιιά θαη νη πξνηάζεηο 

γηα βειηίωζε ηνπ ηξόπνπ θύιαμεο, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ θνηλωλία λα δηαηεξήζεη έλα δηεζλνύο ζεκαζίαο νηθνζύζηεκα πξνο όθεινο όιωλ. Οη 

δνιηνθζνξέο θαη απεηιέο ελαληίωλ αλζξώπωλ πνπ κε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξνζηαηεύνπλ 

έλα θνηλό αγαζό, εκπνδίδνπλ κηα ζπνπδαία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

 

 

Από το Γπαυείο Σύπου του ΦΔΤΑ 
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