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National conflagration 
Half of Thessalonikïs forest torched; dozens of fires plagued Greece 

Local residents attempt to battle the devastating "SeHth So" fire 

οικολογική συνείδηση; 

« ς κοινωνική-οικολογική 
•υνείδηση ορίζεται το σύνολο 
ων αντιληπτικών ικανοτήτων 

και σχηµάτων, των στάσεων, 
των επιθυµιών, των αξ 
των προσανατολισµών και 
των προθέσεων δράσης 
αναφορικά µ ε το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, αλλά 
και τη µεταξύ τους σχέση». 
Παπαϊωάννου, Σερντεδάκις και 
Τσιώλης (1998) 

των 
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Τα κυριότερα μειονεκτήματα των 
κλειστών σταδίων και γυμναστηρίων 

φωνα με τους υποστηρικτές της 
,μπικής οικολογίας του αθλητισμού 

(Eichber; 

έ λ λ ε ι ψ η φLHJIIVVJU ψΙΧΙ 

θερμοκρασίας, 
και 

KITC/Dm/I! 

έλλειψη ενσωμάτωσης των χώρω 
αυτών μέσα στο υπάρχον αστικό τοπίο, 
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παίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες 

Σύμφωνα με τον Seagrave (2000) ο 
αθλητισμός αποτελεί έναν εύκολα 
αναγνωρίσιμο χώρο για τη διαφυγή μας. 
Αντίθετα, στις υπαίθριες δραστηριότητες 
ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι 
διαμορφωμένος, αποτελεί δε πολλές 
φορές κάτι το εντελώς άγνωστο. 
Τ΄ αθλητικά στάδια αποτελούν μουσεία 
ιστορίας και συναισθημάτων. Αντίθετα, 
™λλοί υπαίθριοι χώροι κυρίως 

σωμένοι αποτελούν μουσεία φυσιν 
ιστορίας (Eichberg, 1993). 
Ο Γεωργόπουλος (1996, σ. 259) 
επισημαίνει τον κίνδυνο της αλλαγής της 
φυσιογνωμίας των δασών λόγω των 
υπερβολικών δραστηριοτήτων αναψυχής 
μέσα σ' αυτά (ορειβασία, κατασκήνωση, 
φαγητό κλπ.). Αυτός ο κίνδυνος μπορεί 
ν’ αποτραπεί μέσω των προληπτικών 
μέτρων και της εκπαίδευσης των 
αθλητών. 
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Ελάχιστη επιστημονική έρευνα έ 
δραστηριο παίθριων αθλητικών δ 

χει γίνει για τις επιπ τώσ 

τήτων σ- ο πε 

τον άνθ! >ωπο, με την εξαίρ; σ η τ ω ν υ π α ί θ ρ συνδέεται με ι 
δραστηριοτήτων. 

λλά, ακόμη και σ΄ αυτές τις μελέτες για τις υπαίθριες δραστηριότητες, 
σύμφωνα με τη Henderson (2000), το περιβάλλον εμφανίζεται σαν σκηνικό 
θεάτρου και δεν αποτελεί κεντρικό σημείο της συζήτησης. 
Ελάχιστη επιστημονική έρευνα έχει γίνει για τις επιπτώσεις του 
αθλητισμού και ειδικότερα των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων 
στο περιβάλλον, συνεπώς υπάρχει άμεση ανάγκη για μεγαλύτερη έρευνα 
πάνω στο θέμα (Lenskyi, 1998; Standeven και De Knop, 1999). 

εν υπάρχουν εθνογραφικές μελέτες για την υπαίθρια ζωή σε ‘ερημικούς 
αγριότοπους’ (Pedersen 1998). 
Για την Humberstone (1998) αποτελεί επιτακτική ανάγκη το ν΄ εξεταστούν 
οι αξίες και η ηθική όλων όσων συμμετέχουν σε υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες. 
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Απουσία τουριστικού σχεδ ιασμο 

«Η καθολική απουσία 
τουριστικού σχεδιασµού οδήγησε 
αναντίρρητα σε µια συνολική 
υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος των 
τουριστικοποιη µένων περιοχών 
του Ελλαδικού χώρου ιδιαίτερα 
του νησιώτικου». Ενώ το φυσικό 
περιβάλλον έχει κάποια όρια, ο 
τουρισµός ως διαρκώς 
αναπτυσσόµενη οικονοµική 
δραστηριότητα έχει την τάση να 
το «καταναλώνει», να το 
εξαντλεί Νικολαίδου (1995, 
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Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας δηµιουργήθηκαν τα δασικ/ 
χωριά για την προώθηση της δασικής αναψυχής και της περιβαλλοντικ 
ευαισθητοποίησης στα πιο αξιόλογα δασικά συµπλέγµατα της Ελλάδα< 
“Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στη δηµιουργία 
αταλυµάτων και υποδοµών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και ήπιας 

ψυχαγωγίας (εγκαταστάσεις για ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, 
περιπατητικά και ποδηλατικά µονοπάτια, χώροι υπαίθριου γεύµατος κλπ.)' 
(Υπουργείο Ανάπτυξης και ΕΟΤ, 2000 σ. 15). 
Ανάµεσα στους παράγοντες εκείνους που µπορούν να θεωρηθούν ότι 

παρθένα φύση µε την δυνατότητα δραστηριοποίησης σ αυτή µ ε 
παρατήρηση άγριων ζώων, µε περίπατους, µε σπόρ κλπ. (Υπουργεί' 
ΑΛ.Λΐ ίη^ΙΛΛ ΛΛ^ΜΛ ΟΤ 2000) 
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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Σώθηκαν στο παρά 5* διάσημα γλυπτά και η σπουδαιότερη συλλογή χάλκινων 
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Η γνώση των αντιπυρικών λωρίδων 
απαραίτητη για την κατάσβεση πυρκαγιών 
Η έλλειψη χαρτών αλλά και η έλλειψη εξοικείωσης αε το διάβασαα των 
δασικών χαρτών αποτελούν σημαντικά προβλ 
Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος προγράμματος της WWF Λατσούδης, (2007) 
«Η Πάρνηθα ακριβώς επειδή είναι κοντά στήν Αθήνα, έχει ένα πυκνό 
δίκτυο δρόμων, οι οποίοι όμως δεν αξιοποιήθηκαν κατά την πυρόσβεση. 
Πολύ βασικοί δρόμοι του δρυμού βρέθηκαν καμένοι εκατέρωθεν. Κανείς 
δεν σταμάτησε τη φωτιά εκεί. Τι νόημα έχουν οι αντιπυρικές λωρίδες αφού 
δεν τις χρησιμοποίησε κανένας; Χθές μας είπαν από το στρατό ότι για να 
φθάσουν σε ένα σημείο έκαναν βόλτες 2,5 ώρες, για τι δεν ήξεραν που 
βρίσκεται. εν υπήρχαν χάρτες της Πάρνηθας σε όλες τις ομάδες. Ήρθαν 
και οχήματα από μακριά που δεν ήξεραν την περιοχή. Η φωτιά αφέθηκε να 
περάσει από τα δύο σημεία - κλειδιά, εκεί ήταν το έγκλημα^ 
Η ύπαρξη αντιπυρικών λωρίδων δεν σημαίνει απολύτως τίποτε στην πράξη 

Γεάν οι δασοπυροσβέστες και οι εθελοντές δεν γνωρίζουν τις αντιπυρικές 
λωρίδες. Στο σημείο αυτό το άθλημα του προσανατολισμού μπορεί να 
παίξει αποφασιστικό ρόλο. 
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To Kpàms θεατήδ σιο ολοκαυωμα των δασών 
m Ο καύσωνα$ προειδοποιούσε αλλά οι αρμόδιοι εκώ- κάποτε η Πάρνηθα • Η Αθήνα xopis οξυγόνο • Οργή 
φευαν • Σε πλήρη διάλυση η Πυροσβεστική • Ο ουντο- στο Πήλιο • Öpnvos στην Αγια • Πανικόβ στην κυ-
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Η εξοικείωση στο διάβασμα των δασικών χαρτών 
προϋπόθεση για την κατάσβεση πυρκαγιών 

«Από την πρώτη µέρα της φωτιάς στα ερβενοχώρια 
οι δασικοί υπάλληλοι προειδοποιούσαν την 
Πυροσβεστική να κλείσει έγκαιρα µε δυνάµεις της 
δύο δρόµους. ρό µ οι µεγάλοι άνετοι και ο ένας 
πρόσφατα καθαρισμένος. Ο ένας από τα 

ερβενοχώρια και ό άλλος που διατρέχει τον ορεινό 
όγκο από το βορρά στον νότο. εν τους άκουσαν. 
Γιατί; ιότι οι πυροσβέστες δεν ξέρουν την Πάρνηθί 
Ούτε τους δασικούς δρόµους, αφού απαιτεί 
εξοικείωση το διάβασµα των δασικών χαρτών. 
Προτίµησαν να αποφύγουν οποιονδήποτε κίνδυν* 
εγκλωβισµού». > -̂ ™ 
Καµπύλης, Τακης, (2007). Τους ειδοποίησε ο δασολόγος. Ελεύθερος Τύ? 
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Οικονομία, περιβάλλον και υπαίθριες 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Οι Weiss et al (1998) απευθύνουν προειδοποίηση σε 
όσους ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα της 
οικονομίας να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούντ 
από τις δραστηριότητές τους. 
Όλες οι διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες των 
εθνικών δρυμών θα πρέπει να είναι πολύ προσεκ 
σχεδιασμένες (Γεωργόπουλος, 1996). 
Θα πρέπει να προωθηθεί και να γίνει δεκτός ένας 

αklUULUVÎ για υπεύθυνες τα< 
συμπεριφορά 

ρακτικές κ γενικ 
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Στάχτη ο κρατικός μηχανισμός 

Ψ 

θάλαμος αερίων η Afîm 

ΘΑΗΑΤΠΚΗ 
Μ: 

Tou ΠΩΡΓΟΥ ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ g 
ε 18 πυρκαγιές σε g 
εξεΛΊξη και 14 
μερικώς 

ελεγχόμενες, απΑώβηκε η 
πύρινη νύχια am χώρα, 
εξωθώντας πια όρια m ς 
καιαρρευσπς τον 
πυροοβεσπκό μηχανισμό, 
που ιέδηκε αργά χθες ιο 
απόγευμα σε γενική 
ετηφυπακπ με πρωταρχικό 
«κοπό tri σωιιιρία της 

Πάρνηθας. 

Τα μέτωπα τηβ φωτιάβ σε όλη τη χώρα 

Ι Λαγκαδά* teooaAov ÎKAS 
Ι Εχουν αποτεφρωθεί 1.000 

Ι στρέμματα χορτολιβαδική5 

μκταση3Η πουρναριών και 

Ι χωραφιών. 

Ι Κασσάνδρα Σιθωνια ΧΑΑΚΙΟΊΚΜ 

Ι Κάηκαν στρέμματα ôaaous αηό πυρκαϊα 

Ι που προκάλεσε Ktpauvôs κατά τη 

Ι διάρκεια Εαφνική$ καταιγιδοί. 

Αγ. BÀOOTW Μαγνήσιο* 

Στάχτη έγιναν δεκάδα 

στρέμματα ôàaous. 

|Εκατοντάδε$αγροτικέ3 

Ιεκτάσεΐ3 καταστράφηκαν. 

•PI 

" • ' J 
Αγια, ΜεΑιβοίσ Λάρισα« 

- Κάηκαν μεγάλεδ δασικέβ 
Βεκτάσεΐ5 και δεκάδεδ σπίτια 
H εκκενώθηκαν 

Μαμοσσια Αχαΐα· 

Πολλά στρέμματα Säaous 
παραδόθηκαν ans φλογε&. 

Κακιά ΣκοΑη A n n a s 

ΔεκάδεΒ σπίτια απειλήθηκαν 

από Tis φλάγεΰ, _ 

ΝέαΤίρσνβο-

Ροεινό ApyoAiSas 

Αποτεφρώθηκαν εκστοντάδεδ 

καλλιεργησιμε3εκτάσεΐ5. 
* * · 

ΧρσσοκεΑάρ*α Mcoanvias 

Εκστΰντάοεε στρέμματα 

öäaous παραδόθηκαν orts 

<pAovts. 

XaßTns επικινδυνότπταδ nupKaïàs 
yiû σήμερα 30.6.2007 

Ι Σαλαμίνα 

Ι Στάχτη έγιναν αρκετά 

• στρέμματα δάσουε. 

Ι Νεοχώρι, Καλαμάκι, 

Ι Mit Aies Πηλίου 

Ιπευκο5άσθ5 και σπίτια έγιναν 

Ι στάχτη, απειλήθηκαν οικισμοί. 

Πάρνηθα 

! Κάηκαν 70 χιλιάδεΒ στρέμματα | 

• öaaous. Στην προσπάθεια 

Ι κστασβεσηΞ πήραν μέρο5 και 

Ι δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη 

Ι που εστάλησαν από τη Γαλλία. 

ΙΣχηματαρι 

ΐΛογω των ανέμων ανσζωπυρώ-

Ιθηκαν τα μέτωπα τηδ φωτιαβ 

ΙαπειΑώνταδ ÖEKGÖES σπίτια. 

Πολϋ υψηλή 

Κατάσταση 

συναγερμού 

Ηράκλεια Κρήτη* 

Δεκά5ε5 στρέμματα 

,δάσου$ αποτεφρώθηκαν 

• Καραούλι Μάνδρα* 

]Η φωτιά τέθηκε υηο έλεγχο 

Ιαφού κατέκαψε μεγάλο τμήμα | 

1 του πανέμορφου öaaous. 



Υπάρχουν 579 πετρελαιοκηλίδες στο Αιγαίο, οι οποίες μάλιστα 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη συσσώρευση κατά μήκος των διαδρομών 
συχνής προέλευσης των πλοίων. 
Τα τελευταία 15 χρόνια περισσότεροι από 55000 τόνοι πετρελαίου 
από 242 ναυτικά ατυχήματα έχουν καταλήξει στη Μεσόγειο. 
— Ίστιγα των Ελληνικών θαλασσών φαίνεται ότι αποτελεί η 
__.:εμμένη απόρριψη πετρελαϊκών καταλοίπων στη θάλασσα, Γ 
πλύσιμο των δεξαμενών πετρελαίου, το άδειασμα των σεντί , , ό ίο η τ η· 

ΓJ I j ^ ΓJ y U 11'Jfrjll TJMI WWWÄJJKM I m τ ί ο *υ κ E α XtJl·! IE I JTifriifiliJ I TTTM.IXI JI 

χώρου φορτίου κ.α. Στη συντριπτική πλειονότητα οι ακτές δεν 
καθαρίζονται αφού δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον. 
Εκτός από πετρέλαιο άλλωστε τα πλοία απορρίπτουν και 
απόβλητα και βοθρολύματα. 
Η κακή κατάσταση πολλών ακτών έχει επιπτώσεις και στον 
θαλάσσιο τουρισμό αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που ασχολούνται με 
την ιστιοπλοϊα, το wind-surfing, τις καταδύσεις κ.α. 

Παυλάκης (2006), διευθυντής ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

άνω στο 
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Επιπτώσεις του μολυσμένου τ ω ν ε σ ! ικών 

υδάτων πάνω στο το ράφτιγκ και το καγι 

Τις τελευταίες δεκαετίες μία στρεβλή λογική ανάπτυξης 
για λίγους το έχει μετατρέψει τον Ασωπό σε αγωγό 

βοhβαρ ρδισθεί από δεκάδες αγωγούς, που χύνουν 
κατευθείαν στην κοίτη του τα υγρά απόβλητα των 
εργοστασίων. Το νερό έχει μεγάλες συγκεντρώσεις 
ιόντων χρωμίου, μολύβδου, νιτρικών και χλωρίου. 
Εκτός από τα φυτοφάρμακα και τα κάθε είδους λύματα 
που 

τοξικών ουσιών κα δέχονται μεγάλες ποσότητες 
μετάλλων από τη Βουλγαρία και την ΠΓ Μ. Ο Αξιόί 
ρυπαίνεται από τις βιομηχανίες των Σκοπίων ενώ στον 
Στρυμώνα έχουν ανιχνευθεί ποσότητες ραδιενέργειας 
από το Κοζολντούϊ. 
Όπως είναι γνωστό αθλήματα όπως το ράφτιγκ και το 
καγιάκ αναπτύσσονται στα ποτάμια. Κάθε μόλυνση τω 
ποταμών εκτός των άλλων παρεμποδίζει και την 
ανάπτυξη αυτών των αθλημάτων. 

Υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες 
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ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ K A T A J ΤΑΛΏΤΤ] 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΙΗΣΗ 
ΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

\ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
^ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ / 
TOXO ΤΟ Κ Ε Ρ Δ Ο ^ ^ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
Μ Η Χ Α Ν Ή Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝ13ΣΚΟΠΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ Ο Π Ο Ι Ο ^ ^ ^ ^ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΝ V f c 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ, / 
^ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Λ 

ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
- ^ Σ Α ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, 

ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΎΧΝΑΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

οι ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΈΣ 
ΥΠΕΡΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟ 

ÏÛTXEIO ΤΗΣ ΕΞΑΨΗΣ, 
EOHTPO 

ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ 

» ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ 
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·) να κατασκευασ 

; ράστια, τουρισ 

"Από το 196Θ ολόκληρα δάση στις Αυστριακές Άλπεις έχουν διασπαστεί 
βράχια και γη έχουν απομακρυνθεί Λ  

—Aς σκι". 
,ιικρά γεωργικά χωριά έχουν μετατραπεί σε τεράστια τουρ 

ντρα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν κολυμβητήρια, χώρους 
παρκαρίσματος, ξενοδοχεία, κ.ά.". 

• «Τα κανόνια του σκι απαιτούν μια τεράστια ποσότητα ενέργειας και νερού, 
ενώ το τεχνητό χιόνι μειώνει την περίοδο ανάπτυξης της βλάστησης". 
«Επειδή πολλά χιονοδρομικά καταφύγια δε συνδέονται με αποχετευτικό 
σύστημα, η διαχείριση των ακαθαρσιών των υπονόμων είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και ό,τι περισσεύει κατά τη διαδικασία καθαρισμού πρέπει να 
μεταφερθεί κάτω στις κοιλάδες για απόρριψη". 

• «Μόνο στην Αυστρία περίπου 40Θ.0ΘΘ ζευγάρια σκι πετιούνται κάθε 
χρόνο". 
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ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΤΗΝ ΑΝΘΗ 
• Το όνειρο πολλών γίνεται πραγματικότητα; 
*• Με πρωτοβουλία του Νομάρχη Ξάνθης 
γίνονται προσπάθειες υλοποίησης του έργου 
Στα ττλαίσισ της Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Ξάν

θης μια μεγάλη ιδέα πλανάται εδώ και χρόνια, χωρίς 
όμως να υλοποιείται. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μσς ο Νομάρχης Ξάνθης Γ. 
Παυλίδης ενδιαφέρεται για την υλοποίηση αυτής της ι
δέας με σκοπό την Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού, 

Τα σχέδια του Γ. Παυλίδη ακόμη δεν είναι γνωστά 
σχετικά με τον χρόνο υλοποίησης αυτής της ιδέας αλλά 
σίγουρα εφόσον το θέμα μπήκε στα σκαριά και τέθηκε επί 
τάπητος και πιο συγκεκριμένα στο τραπέζι του νομαρχια
κού συμβουλίου είναι βέβαιο ότι θα γίνουν όλες εκείνες οι 
απαραίτητες κινήσεις ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα. 

Η περιοχή για την οποία γίνεται λόγος είναι στον Λει
βαδίτη Ξάνθης σε μια πλαγιά, όπου επί δικτατορίας λει
τουργούσε μονάδα εκπαιδεύσεως ειδικών δυνάμεων. 
Πρόκειται για μια ιδέα που με την λειτουργία της η ορε
ινή περιοχή θα γνωρίσει ημέρες μεγάλης ευημερίας. 

Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο θα είναι σύμμαχος με 
αυτήν την ιδέα ο καιρός, γιατί χιονοδρομικά χωρίς χιόνι 
δεν γίνεται. 



Πολλοί δρόμοι κατασκευάσθηκαν στα βουνά για να εξυπηρετήσουν τους 
χιονοδρόμους. Στις Άλπεις υπάρχουν 405.000 χλμ. δρόμων και 
σιδηρόδρομων, δέκα φορές η περιφέρεια της γης. Όλα αυτά για την 
εξυπηρέτηση των τουριστών χιονοδρόμων. Το 1993 πουλήθηκαν περίπου 
400.000 οργανωμένες χιονοδρομικές διακοπές στους Βρετανούς. 
Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από το κτίσιμο 
νέων αναβατήρων και τελεφερίκ, νέων δρόμων που επιτρέπουν στα 
πούλμαν να ανέβουν τα βουνά, φράχτες για χιονοστιβάδες, μόλυνση της 
ατμόσφαιρας από το κυκλοφοριακό και φυσικά τα σκουπίδια. ^ V 
Χαρακτηριστικά σ’ ένα χωριό στην Ελβετία γίνεται μια δημοπρασία με 
όλα τα πράγματα τα οποία ανακαλύπτονται κάτω από το χιόνι μόλις έλθει 
η άνοιξη. 
Από τις 29 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον νώοο αυτό uovo 
"μία έχει περιβαλλοντική πολιτική JJQ 

JJJ Green Magazine 1993, Feb. σ. 50 
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Οι άνθρωποι που απολαμβάνουν το χειμερι 
σκι απεικονίζονται στα σχολικά εγχειρίδια 
θετικά (Παρασκευόπουλος και Κορφιάτης 
2003). Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι 
συγγραφείς (2003, σ.111) «στα αρνητικά το 
τρόπου που προσεγγίζουν τα συγκεκριμένα 
εγχειρίδια το φυσικό περιβάλλον είναι και ο 
χωρίς προβληματισμό τρόπος που 
παρουσιάζονται αμφισβητούμενες 
ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως τα φράγματα 
και οι εγκαταστάσεις χειμερινού σκι». Οι 
εγκαταστάσεις χιονοδρομικών κέντρων 
παρουσιάζονται ως δήθεν συμβατές με το 
φυσικό περιβάλλον δραστηριότητεΓ 
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Επιπτώσεις της ορειβασίας πάνω στο περιβάλλον. 

ï/m 

ω στ< 
•που 

Χρηματική εγγύηση για την απομάκρυνση σκουπιδιών. «Το 
1996, πέρα από το ποσό για την άδεια οι ορειβατικές 
αποστολές υποχρεούνταν να καταβάλουν εγγύηση $ 4000, 
ποσό το οποίο θα επιστρέφονταν μόνο εάν ένα' 
προκαθορισμένος όγκος σκουπιδιών μεταφερό 
Νόμτσε και στο Κατμαντού. Ακόμα και τα βαρέλια όπου 
συγκεντρώνονταν τα περιττώματα από τις τουαλέτες έπρε 
να απομακρυνθούν». Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 η 
κατασκήνωση βάσης ήταν ένας μεγάλος σκουπιδότοπος. 

ι Η Περιβαλλοντολογική αποστολή Σαγκαρμάθα υπό την ηγεσία του 
ορειβάτη Σκότ Φίσερ απέσυ[ ^™Λ 

Έβερεστ. 

ι Krakauer, J. (2000). Χωρίς οξυγόνο. Εκδόσεις Πατάκη, Αθτ 
Πρωτοεκδόθηκε το 1997 με τον τίτλο InîT 

ρε ZDOO κιλά σκουπίδια από το βουνό 

n air, 
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σεις του jet-ski πά 

ο je-t-s 
ISVSf! α ι η Το κύριο χαρακτηριστικό που προελκύει τη νεολαία <" 

ευθυµία, η διασκέδαση, η αµεσότητα και η ταχύτητα 
Το κυριότερο πρόβληµα για τους χειριστές jet-ski φαίνεται να είναι η 
έλλειψη προσβάσιµων χώρων στις ακτές. 
Μια µειοψηφία δεν ακολουθεί τους κανόνες και συµπεριφέρεται ανεύθυνα. 
Ο θόρυβος ο οποίος προκαλείται από τις µηχανές jet-ski µε τον ακανόνιστο 
κτύπο τους µπορεί να ενοχλήσει πολλούς ανθρώπους. Η τροποποίηση τωΛ 

µηχανών και των εξατµίσεων τους για λόγους αύξησης της απόδοσης 
επιτείνει το πρόβληµα της ηχορύπανσης. 
Το µικρό µέγεθος της µηχανής jet-ski επιτρέπει τη µετακίνηση της κοντά 
σε περιοχές απλησίαστες από άλλα πλεούµενα. Οι ευαίσθητες κατοικίε^ 
πουλιών καθώς και η άγρια ζωή ενοχλούνται από το θόρυβο και την 
παρουσία των jet-ski. Τα jet-ski πληµµυρίζουν µε νερό τις φωλιές των 
πουλιών, παρεµποδίζουν την εκτροφή καθώς και των αναπαραγωγή των 
πουλιών. 
Anderson, J. and Jonson, D. (1999) As charmless as chainsaws? Managing jet ski use in the UK. Leisure Stusies Assoc 

Newsletter. No 53. 
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Επιπτώσεις του golf πάνω στο περιβάλλον. 

Οι 500.000 φίλοι του γκόλφ από τις ανώτερες 
ινικές τάξεις της Βόρειας Ευρώπης, κινούνται 

ασταµάτητα σε πιο θερµές χώρες της Μεσογείου πλην 
της Ελλάδας. 
Γα µεγάλα κέρδη από τις µετακινήσεις αυτέ 
µοιράζονται τουριστικοί φορείς, επιχειρηµατίες, 
αεροπορικές εταιρείες, χορηγοί και κατασκευαστικές 
εταιρείες. 
Σε µία χώρα µε δυνατότητες ανάπτυξης του χειµερινού 
τουρισµού, ορεινές περιηγήσεις αγροτουρισµού κλπ. οι 
υπουργοί ΥΠΕΧ Ε επισηµαίνουν την έλλειψη 
γηπέδων γκολφ. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα 

τιµετωπίζουµε πρόβληµα λειψυδρίας και ένα γήπεδ~ 
γκολφ απαιτεί περισσότερα από ένα εκατοµµύριο 
κυβικά µέτρα το χρόνο (όσο µία πόλη 11000 κατοίκων) 
δεν αποτελεί ζήτηµα προτεραιότητας για τους 
Υπουργούς Περιβάλλ m , m r 

έδε, Θ. (1997). Περιοδ" 
Ελαφρός Γ. Αυτόν τον τ 
Ιούνιος 2007 τ. 57 σ. 14 

φυλάσσει το νέο χωροταξικό του ΥΠΕΧ Ε ; Οικο της Καθηµε 
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τα αγωνίσματα του bobsleigh, του 
άλματος με σκι, της Σκανδιναβικής 
χιονοδρομίας, του δίαυλου και των 
καταβάσεων αναγνωρίσθηκαν ως αυτά 
που επιφέρουν υπερβολική και-^ 
αδικαιολόγητη καταστροφή της φύυ.| 
Η κατασκευή εγκαταστάσεων στα 
α γ ω ν ί σ Ι 

δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση, 
δεδομένου ότι ξοδεύονται υπέρογκα 
ποσά για κάποια αθλήματα χωρίς 
απήχηση και χωρίς ελπίδες εκτεταμένης 
μελλοντικής χρήσης από τους αθλητές. 
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ις της ιστιοπλo ϊας και το 
ο περιβάλλον. 

ανές οι 
οποίες στάζουν καύσιµα, 
από τη ρίψη αντικειµένων µέσα στο ν 
από µπογιές που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα 
του σκάφους και οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί, έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη διαδικασία αναπαραγωγής 
κάποιων ασπόνδυλων στη θάλασσα, 
από µηχανοκίνητα σκάφη τα οποία κινούνται µε µεγά 

Λ θ η ( 7 Γ ) ( 7 ΤΓΓ/Γ)Γ/ΤΓΓ/VΓ/ Κ Κ Ύ Π Ο Π Μ O V T I T I V I (7 TO'V 

υπερβολικό θόρυβο που προκαλούν τα µηχανοκίνητα 
σκάφη τα οποία ενοχλούν τους επισκέπτες 
παραθαλάσσιων ή παραλίµνιων περιοχών. 

Lesjo, J. (2000). Lillehammer 1994. Planning, figurations and the «Green» Winter Games. International Review 
for the Sociology of Sport, 35, 3, 282-293. 
Cantelon, H. and Letters. M. (2000). The making of the IOC Environmental Policy as the third dimension of the 
Olympic Movement. International Review for the Sociology of Sport, 35, 3, 294-308 
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Παραλίες 
με: σκουπίδια 
και ττίσσα 

.̂••^••u .̂v.. -r~T „ _ _ - , - ^ * ί * - ^ 

' [ | Γ : : " · ^ 

•̂j 

^Η . · • 

Στις /?ρσ«£-ς- OKTÉÇ m ç Κώσοι; έφθασε ένα 
πλαστικό μπουκάλι νερό από τ η . , Μαλαισία 
- /T,PO</>ÎÏVÎ4JC από κάποιο öifVMö/iCTö καράβι 
{πάνα*). Σίτο νοτιότερο άκρα της Ρόδου, στο 
Τίρασονησι, η πίσσα έχει ενσωματωθεί 
στους- βράχους (αριστερά *Τί5ν&>>_ Λιαστταρττι 
με πίσσες και σκουπίδια και μια αττό τις- βό
ρειες ακτές της* AvÖpou (αριστερά, κέντρο}, 
ενώ ανάλογη άθλια εικόνα παρουσιάζει και 
α ΜακρΟγιαλος, μια βοτσαλωδης, άγρια πα
ραλία στη οστική Κάρπαθο (κάτω αριστερά), 

Στον απάγκιο όρμο Βαθύ, στο νοτιοανατολικό άκρο τπς Αστυπάλαιας, πολο 
έλξης για τα κότερα, εκτός από σκουπίδια βρίσκει κανείς και νεκρά πουλιά. 



Στο θαλάσσιο σκι µε ταχύπλοο πολύ συχνά κατά τη 
*ιάρκεια των αγώνων η των προπονήσεων υπάρχει 

Η^ηή βενζίνης και λαδιών από τη µηχανή της βάρκας 
,νΧ το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη ρύπανση των 

υδάτινων επιφανειών (κυρίως λιµνών, θαλασσών) και του 
ό,τι υπάρχει µέσα σ΄ αυτές. 
Η οδήγηση αγωνιστικών ταχυπλόων µε ταχύτητες που 
κυµαίνονται από 52-58 χλµ../ω συµβάλλει στην 
ηχορύπανση του περιβάλλοντος. 
Αντίθετα, οι θαλάσσιοι σκιέρ που χρησιµοποιούν το 
ενσύρµατο σκι επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. 

"Λαζαρίδης, . Ενσύρµατο σκι, το οικολογικό σκι. Νέα οικολογία, 7/ 99, 
σελ.56. 
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Θρασύτατοι αθλητές και διοργανωτές αγώνων 
••οτοκρός δεν διστάζουν να καταστρέψουν τα —"~~ 

µ τη µέθοδο της αποφλοίωσης προκειµένου 
δημιουργήσουν διαδροµές µέσα σε περιαστικά δάοΐ| 
Η αποφλοίωση, ιδιαιτέρα στα νεαρά πεύκα Ί 
τον βέβαιο µαρασµό του δένδρου καθώς ο φ 
κορµού που αποτελεί και το δέρµα του δίνει 
δυνατότητα να επιβιώσει. 
Ο θόρυβος των µηχανών διώχνει τους περιπατητές 
από τα περιαστικά δάση. Τα έγγραφα των πολιτών 
στις αρµόδιες υπηρεσίες δεν αλλάζουν τίποτε. 
Τα τελευταία χρόνια άνθρωποι χωρίς καµία σχέση µε 
την ύπαιθρο αρέσκονται στην αγορά πολυτελών τζίπ. 
«Με τόσα θηριώδη αγροτικόµορφα τζίπ στο κέντρο 
της Αθήνας, συµπεραίνει κανείς ότι το Κολωνάκ1 

είναι συνέχεια του Θεσσαλικού κάµπου»"" 
(Μπουκαλάς, 2006) . 
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αγωνιστικό προσανατολισμό κάτ^άποκτώντας εμπειρίες από, τα δάση, τα βουνά \ 
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ντιλαμβάνονται ότι οι φυστ~~ ~Α~~ ' ° ' ' Λ ΛΛ 

(Vanhatalo, 2000)». 
• - < 

να διατηρηθούν για τ ι ς B 

B b < : 



j ίσιοι διεθνείς αγώνες O-Ringen στη Σουηδία με 15001 
υμμετέχοντες αποτελούν μοντέλο περιβαλλοντικής 

πρακτικής για τις αθλητικές οργανώσεις (Thor, 2000) 
Για παράδειγμα λαμβάνονται μέτρα για την 
Ανακυκλώνονται ακόμη και οι παραμάνες με τους αριθμούς 
στις φανέλες, 
Αξιοποιείται πλήρως όλο το άχρηστο υλικό όπως σωλήνες 
νερού 

Χρησιμοποιούνται μέσα μαζικής μεταφοράς 
Χρησιμοποιούνται βιοδιασπώμενα σαπούνια και σα σ πουάν. 
Στον Καναδά κάποια από τα πλεονεκτήματα της χρήο 
Εθνικών πάρκων για αγώνες είναι η ύπαρξη τουαλετώ 
δοχείων απορριμμάτων, χώρου παρκαρίσματος για τα 
αυτοκίνητα κ.ά. (Kirk 2000). 
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Εκπαίδευση στο άθληµα 
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5η Ιουνίου 2006. Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. 
Προσανατολισµός και υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για µαθητές -τριες 



Το περιβαλλοντικό ήθος και η αγάπη της φύσης διαµορφώνονται από την 
προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία µέσα από βιώµατα και εµπειρίες 

σε πολλά ερευνητικά δεδοµένα (ΚαλαιτΓ0 1™^Χ ^ ' 

ς ότι τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδια^^-. 
Σύµφωνα µ ε την Τα µουτσέλη (1998) «αυτό οφείλεται στην ποικιλία και τον πλούτο 
των ερεθισμάτων».. * &%: 
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οι σχεδιαστές του πολυπληθέστερου αγωνιστικού γεγονότος 
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Ρίνγκεν), απέφυγαν να τοποθετήσουν σημεία ελέγχου σε μια 
δασική περιοχή (Bader, Fries & Jonsson, 199Γ 
Η Σουηδική Ομοσπονδία Προσανατολισμού (Bader, Fries 
Jonsson 1998) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πόδια των 
δρομέων προσανατολισμού προκαλούν πολύ μικρές ζημίεΓ 
πάνω στη βλάστηση. 
Ο Douglas (1990) βρήκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
βλάστησης αναζωογονήθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες μετά 
από έναν μεγάλο αγώνα προσανατολισμού, όπου πήραν μέρος 
1200 δρομείς, με την εξαίρεση των υγροτόπων οι οποίοι 
χρειάσθηκαν περισσότερο από έξη μήνες και τα βρύα τα 
οποία χρειάσθηκαν περισσότερο από ένα χρόνο. 

Υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες 
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Μαζεύτηκαν από τον Άγιο Παύλο και την Πολίχνη ενόψει της φιλοξενίας διαδηλωτών 

623 τόνοι σκουπίδια στο δάσος! 
Της ΦΑΝΗ! ΕΟΒΙΤΙΛΗ 

Περισσότερους από 2 3 τόνους σκουπίδια 
και μπάζα, από τους χώρους ύτιου θα 
καταλύσουν χιλιάδες διαδηλωτές ενόψει 
της συνόδου κορυφής, συγκέντρωσαν τις 
τελευταίος μέρες οι υπηρεσίες 
καθαριότητος των δήμων Αγίου Παύλου 
και Πολίχνης. Η επιχείρηση "σκούπα" σης 
περιοχές φιλοξενίας ήταν από τις 
δυσκολότερες και γι' αυτό το λόγο οι 
δήμοι αναγκάστηκαν να προσλάβουν 
επιπλέον προσωπικό. 

Η
αποκομιδή ιων απορριμμάτων από 

ιούς χώρους φιλοξενίας, σιη θέση 

"Ατλαντίδα" και γύρω από το θεα-

ιρο Λάοους στο δήμο Αγίου Παύλου και στο 

χώρο γύρω από το πολυα9λητικό κένιρο και 

κυρίως οιο Οημοιικό αλούλλιο Πολίχνης, 

άρχισε πριν από ούο Βδομάδες με εντατι

κούς ρυθμούς, προκειμένου να στηθούν οε„. 

καθαρό έδαφος οι σκηνές και η υιιόλοιπη 

υποδομή για ιη φιλοξενία ιων διαδηλωτών, 

Η επιχείρηση καθαριότητας και σιους δύο 

δήμους ήταν από τις δυσκολότερες, δεδο

μένου ou χρειάστηκαν πολλές εργατοώ-

ρες και περισσότερο προσωπικό από ιο υφι

στάμενο, για να αποκτήσουν εγκαίρως κα

θαρό "πρόσωπο" οι χώροι φιλοξενίας, 

Μάλιστα ίο δημοτικό αλσύλλιο της Πο-

Αφορμπγια 
καΜβίόΜία έδωνε 
η ούνοδος κορυφής. 
Έδω και Αίγες 
ημέρες συνεργείο 
rwvÄpiv 
ffltfHWOT 
επιχείρηαη 
αποκομιδής 
ζωννκουπι&ώΥ 
ακόμη και οπό 
περιοχές που ήχον 
για xpovta χρόνια 
εγκαταλειμμένες. 

λίχνης -από όπου συγκεντρώθηκαν 12 τό

νοι απορριμμάτων- ήιαν εγκαιαλειμμένο 

εδώ και χρόνια, αφού δεν είχε γίνει ποτέ 

καλλωπισμός ιων δένιρωί και ωυ πρασί

νου, ενώ οι εργάτες καθαριότητας ανέσυραν 

σκουπίδια, μπάζα αλλά και σπασμένα κλα

διά δέντρων, που έκλειναν ατην κυριολε

ξία ιούς δρόμους ιου δάσους. Οσο για το χώ

ρο γύρω από το θέατρο δάσους, αλλά και 

την αμιγώς δασική έκταση, όπου στήθηκαν 

οι οκηνές, τα σκουπίδια κατέκλυζαν κάθε 

γωνιά, σχηματίζοντας μικρά βουνά. Αηοτέ-

λεομα ήταν τα απορριμματοφόρα του δήμου 

να σηκώσουν περισσότερους από 11 τόνους 

απορριμμάτων μπαζών και άχρηστων αντι

κειμένων. 

«Δώρο» ο εξοπλισμός 
Με την ευκαιρία όμως της επιχείρησης "ακοΰ-

πας" σιους χώρους, όπου θα καιαλύοουν οι 

Έλληνες και ξένοι διαδηλωτές, οι δήμοι ανα

γκάστηκαν να προμηθευτούν και επιπλέον 

εξοπλισμό, από μηχανήματα κοπής δένΐρων 

μέχρι και υδροφόρες σε περίπτωση φωιιάς, με 

ιον οποίο είναι μια καλή ευκαιρία να ενι

σχύσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας-

"Εδώ και 15 μέρες καθαρίζουμε το χώρο του 

δάσους, σε μια έκταση 500 στρεμμάτων, που 

δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση- Πήραμε 

και νέο εξοπλισμό για την υπηρεσία, αλλά 

μακάρι να μπορούσαμε να κρατήσουμε και τα 

30 άτομα προσωπικό που προσλάβαμε, προ

κειμένου να καθαρίζουμε και ορ άλλες πε

ριόδους ιο δάσος", ιόνισε στη "Μ" ο διευθυ

ντής της δημοτικής επιχείρησης Αγίου Παύ

λου Βασίλης Μάνισιος. 

Στο δήμο Πολίχνης, όπως εξήγησε ο αντι

δήμαρχος Καθαριότητας Εύθυμης Καριαιζό-

γλου η επιχείρηση ήταν και εκεί δύσκολη, 

γιατί το αλσύλλιο είχε να καθαριστεί εδώ και 

χρόνια και γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί-

"Πήραμε δέκα άτομα για αυτό ιο μήνα, προ-

μηθευοτκαμε μια υδροφόρα και Θα δανειστούμε 

μια ακόμα από το δήμο Θεσσαλονίκης. Χρη

σιμοποιήσαμε όλο ιον εξοπλισμό της υπηρε

σίας, καθαρίζοντας τουλάχιστον 30 στρέμμα 

τα", σημείωσε ο αντιδήμαρχος. 
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ΠροΊτάσεις για την αποφυγή των 

επιπτώσεων από το jet-ski 
ζωνοποίηση θαλασσίων περιοχών 
περιορισμούς ηλικίας, ^ Γ 

κατάλληλη εκπαίδευση χρηστών 
κοινωνικό marketing. _ 
απογραφή των jet-ski 
Ο περιορισμός του ορίου ταχύτητας 
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κενό αφού οι τοπικές αρχές δεν 
I I π ο ρ ο ύ ν ν α Ι Ι ε τ ρ ή σ ο υ ν I Iε ακρίβεια ρί} 
την ταχύτητα του σκάφους. 
ιδιαίτερα σε λίμνες θα πρέπει να 

;άρχει αυστηρός έλεγχος των 
αφών. 

Υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες 
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Προτάσε ,ποσυμφόρηση των μεγαλουπόλεων 
του 

Στην Ολλανδία, οι μετακινήσεις με ποδήλατο αντιπροσωπεύουν το 26,5% των μετακινήσεων. 
Φθάνουν μάλιστα το 43,6% για διαδρομές έως 2,5 χλμ. Να σημειωθεί βεβαίως ότι υπάρχουν 

000.000 ποδήλατα για 15,5 εκατ. κατοίκους. 
,τη Βρετανία το 2005 χάρη στην εφαρμογή προγραμμάτων σε μεγάλες πόλεις οι 

ποδηλατοδρόμοι έχουν μήκος 16000χλμ. και υποδέχθηκαν 232.000.000 μετακινήσεις, Μ 
Π8ΊΊ)Ι/ΪΤΠ γίνονται 445.000 μετακινήσεις την ημέρα, που σημαίνει μείωση κατά 1.300.001 

ετησίας παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα και αντιστοιχεί σε απομάκρυνσ 
από τους δρόμους 300.000 οχημάτων. 
Στην Ιρλανδία, το ουβλίνο διαθέτει δίκτυο 120 χλμ. και κάθε χρόνο υποδέχεται πάνω από 
10.000 τουρίστες, πού φθάνουν αεροπορικώς έχοντας στις αποσκευές το ποδήλατο τους. 
Στη Γαλλία, το Παρίσι διαθέτει 371 χλμ. ποδηλατόδρομων, ενώ ο αριθμός των 
μετακινούμενων με ποδήλατο αυξήθηκε γεωμετρικά. Το 2007 τέθηκε σε εφαρμογή το 
φιλόδοξο πρόγραμμα Velib σύμφωνα με το οποίο περισσότερα από 20000 δημοτικά 
ποδήλατα περιμένουν τους Παριζιάνους στους 1400 σταθμούς ενοικίασης που λειτουργούν 

w πόλη 24 ώρες το 24ωρο. 
Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια δειλά βήματα με εξαίρεση το πείραμα της Καρδίτσας, όποι 

'το ποδήλατο καλύπτει το 22% των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και είναι ανταγωνιστική 
•του Ι.Χ., που καλύπτει το 27%. 

Τζαναβάρα, Χαρά (2007). Στο περίμενε 43 δήμοι για ποδηλατόδρομους. 
Ειδική έκδοση της Καθημερινής. Πρόσωπα και γεγονότα του 2007. 30-12-2007. ήμα 
Μανδράκου 

Πράσινοι 
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Προτάσεις για την περιβαλλοντική αλλαγή μέσω των υπαιθρίων 
αθλητικών δραστηριοτήτων 

Η επιστημονική έρευνα και η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν 
μπορούν ν α δώσουν 11 m/111 ΡΓ Rirnmiip.r λύαρίΓ 

σχολική διαδικασία παρέχει τις πρώτες 
μεθοδεύσεις για την περιβαλλοντική συνείδηση. Προκειμένου 
να αποκτήσουν οι μαθητές-τριες θετική στάση για το 
περιβάλλον θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν 
την εμπειρική μάθηση. Η άμεση εμπειρία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την αποδοχή αξιών, απόκτηση ικανοτήτων και 
κατασκευή της γνώσης. Στον τομέα αυτό οι υπαίθριες 
αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να παίξουν σπουδαίο 
ρόλον 
Η εκπαίδευση θα μπορούσε να λειτουργήσει βοηθητικά αλλά 
θα χρειαζόταν να περάσουν μία ίσως δύο γενιές για να 

Υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες 
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Πόσοι από αυτούς που ασχολούνται με τα λεγόμενα αθλήματα περιπέτεια 
είναι ενημερωμένοι για την ευαίσθητη οικολογική ισορροπί 
Ο αναρριχητής νοιάζεται καθόλου για τα φυτά των βουνών; 
Ο καγιάκερ νοιάζεται καθόλου για τα θαλάσσια πουλιά; 
Πόσοι από αυτούς που ασχολούνται με τις υπαίθριες αθλητικές 
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Πόσο σημαντικός , κατά την γνώμη των αθλουμένων είναι ο ρόλος τη( 
κάθε μιάς υπαίθριας αθλητικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής δραστηριότητας; 
Πως θα μπορούσαμε να μειώσουμε την επίδραση των αθλουμένων πάν 
στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον που ήρθαν για να ευχαριστηθούν; 
Πώς μπορεί να επιλυθεί η ένταση που υπάρχει μεταξύ της φροντίδας για τ 
περιβάλλον και από την άλλη μεριά της επίδρασης των αθλουμένων πάνω 
στο φυσικό περιβάλλον; 
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Όσοι ασχολούνται με τις υπαίθριες 
αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν 
την ευκαιρία ν’ αθλούνται μέσα στη φύση. 
Από την άλλη μεριά όμως, η αύξηση της 
συμμετοχής στις υπαίθριες δραστηριότητες 
έχει οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις πάνω^ 
στο περιβάλλον. 
Τόσο οι διοργανωτές όσο και οι 
συμμετέχοντες σ’ εκδηλώσεις υπαίθριων 
αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η σχέση 

,ξύ υπαίθριων δραστηριοτήτων και 
ης μπορεί να διαταραχθεί. Κάθε 

παραπέρα καταστροφή της φύσης θα 
[πρέπει να Α ~ 
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