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Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά κάθε τόπου, οι τωρινές ανησυχίες και προσδοκίες, αλλά
και τα βαθύτερα ενδιαφέροντα των τοπικών κοινωνιών, δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο
οποίο αναπτύσσεται η κοινωνική οικονοµία. Σε ό,τι αφορά στις αγροτικές περιοχές της χώρας,
η υποστήριξη του πρωτογενούς τοµέα, η δηµιουργία υποδοµών, η σωστή ενηµέρωση και η
στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών είναι αυτονόητα συστατικά της αειφόρου ανάπτυξης,
που αξίζει να υποστηριχθούν, για τη διαφύλαξη της µοναδικής αυτής κληρονοµιάς του τόπου
µας, που αποτελεί και το κύριο συγκριτικό του πλεονέκτηµα.
Οι αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας δεν αποτελούν πρόβληµα για την
περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, αντιθέτως είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και ένα εφαλτήριο
ανάπτυξης. Η Λήµνος συνδυάζει ορισµένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αγροτικών
και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Η σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά, η πλούσια
βιοποικιλότητα, καθώς και οι περιοχές Natura 2000, αποτελούν µερικά από τα ιδιαίτερα
γνωρίσµατα του νησιού. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου της Λήµνου και
οι δυνατότητες ανάπτυξης που αυτά προσφέρουν, κάνουν επιτακτική την ανάγκη
προσδιορισµού µιας στρατηγικής για τη λελογισµένη και καλύτερη αξιοποίηση των
χαρακτηριστικών αυτών, µε στόχο την αντιµετώπιση των προκλήσεων στο χώρο της
αγροτικής οικονοµίας προς όφελος των ίδιων των αγροτών, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα.
Στο πλαίσιο µιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά και από
την ίδια την κοινωνία, οι κίνδυνοι που συνεχίζουν να απειλούν τους φυσικούς πόρους των
αγροτικών περιοχών. Τέτοιοι κίνδυνοι αποτελούν: το κάψιµο της καλαµιάς, η αλόγιστη χρήση
φυτοφαρµάκων, η υπερβόσκηση, η υπεράντληση υδάτων και η έλλειψη οριοθέτησης των
χρήσεων γης. Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριµένοι νόµοι και κανονισµοί που υποδεικνύουν
έµµεσα άλλους τρόπους διαχείρισης της γης, αυτοί όµως από µόνοι τους δεν είναι αρκετοί.
Χρειάζεται οι υποδείξεις αυτές να υιοθετηθούν από τους ίδιους τους αγρότες και παράλληλα
να υπάρξει συνεχής ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση και επαγρύπνηση φορέων και
πολιτών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι σοβαρές τάσεις υποβάθµισης
που παρουσιάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγροτικής γης του νησιού.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναθεωρηµένη Κοινή Αγροτική Πολιτική υπογραµµίζει τη σηµασία
της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τις ρυπογόνες δραστηριότητες της
σύγχρονης αγροτικής παραγωγής, καθιερώνοντας την εφαρµογή οδηγιών που στοχεύουν
στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο µιας ορθής αγροτικής πρακτικής, οι κανονισµοί
αυτοί απαγορεύουν και το κάψιµο της καλαµιάς. Ειδικότερα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,
γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί το καταστροφικό - όπως έχει αποδειχθεί - αυτό φαινόµενο. Οι
αρµόδιοι φορείς συνιστούν εναλλακτικές πρακτικές, όπως βόσκηση, κοπή, συλλογή και
κοµποστοποίηση της καλαµιάς, υπογραµµίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας µεταξύ
υπηρεσιών (νοµαρχίες, Πυροσβεστική, Αγροφυλακή) και προειδοποιώντας για την επιβολή
κυρώσεων.
Το κάψιµο της καλαµιάς θίγει σηµαντικά ζητήµατα, όπως τη βιοποικιλότητα, τις οικονοµικές
δραστηριότητες, τη διαχείριση του εδάφους και των τοπίων. Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις
δίνονται στους αγρότες ως αντιστάθµισµα της εφαρµογής πρακτικών που σχετίζονται µε τα
παραπάνω ζητήµατα, όµως παρ’ όλα αυτά στην Ελλάδα το φαινόµενο αυτό δεν εξαλείφθηκε,
αλλά στην καλύτερη περίπτωση περιορίστηκε. Εποµένως, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό
στους αγρότες ότι δεν είναι υπό την απειλή της στέρησης των επιδοτήσεων, τη στιγµή
µάλιστα που προτείνεται η υιοθέτηση άλλων τρόπων διαχείρισης των καλαµιών που µπορεί να
έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ίδιους, τη γη τους και το περιβάλλον ευρύτερα.

Σύγχρονα αλωνιστικά µηχανήµατα µπορούν να θερίσουν, να δεµατοποιήσουν και να
θρυµµατίσουν τις καλαµιές, οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή ως λίπασµα µετά από κοµποστοποίηση. Προφανώς, δεν
µπορεί ο καθένας να αποκτήσει τα σύγχρονα µηχανήµατα, όµως, σύµφωνα µε ειδικούς, τρία τέσσερα κιλά άχυρου παρέχουν ενέργεια ισοδύναµη µε ένα κιλό πετρελαίου, ενώ το κόστος
για την ώρα που απαιτεί µια σύγχρονη µηχανή για να δεµατοποιήσει τις καλαµιές, είναι
περίπου το ίδιο µε αυτό της αγοράς ενός δέµατος άχυρου.
Οι καλαµιές είναι υπολείµµατα καλλιέργειας µε χρήσιµα θρεπτικά στοιχεία. Έτσι, οι αγρότες,
µε το να επαναφέρουν στο έδαφος τα πλούσια αυτά συστατικά, και τις οργανικές ουσίες του
εδάφους διατηρούν, και την ωφέλιµη εδαφοπανίδα συντηρούν, και την ποιότητα της
παραγωγής τους βελτιώνουν. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι καίγοντας τις καλαµιές, οι αγρότες
ουσιαστικά καίνε δικά τους χρήµατα ή τους πόρους της γης τους.
Επιπλέον, οι καλαµιές συµβάλλουν στη διατήρηση των πεζουλιών / αναβαθµίδων, που είναι
εξαιρετικά χρήσιµες για τη γεωργία, αλλά και για την πρόληψη διάβρωσης του εδάφους, τον
έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και του αέρα, µειώνοντας την υδατική διάβρωση και
συνεισφέροντας στη βιοποικιλότητα του εδάφους, τη διατήρηση των βοσκήσιµων περιοχών
αλλά και τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών του τοπίου.
Τέλος, οι παραγωγικοί φορείς της Λήµνου µπορούν να επωφεληθούν από παραδείγµατα
διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων. Στην περιοχή των Πρεσπών της δυτικής Μακεδονίας, οι
αγρότες χρησιµοποιούν τους καλαµιώνες ως ζωική τροφή, συµβάλλοντας, όπως στο
παρελθόν, στη συντήρηση των υγρών λιβαδιών. Έτσι, οι αγελάδες, τα βουβάλια και τα
πρόβατα που βοσκούν στην περιοχή, δηµιουργούν και συντηρούν µια περιοχή όπου και η
παρουσία σπάνιων πουλιών επιτρέπεται, αλλά και η αγροτική παραγωγή βελτιώνεται, αφού
εκτός από τα παραδοσιακά φασόλια Πρεσπών, η περιοχή είναι πλέον γνωστή και για το
βουβαλίσιο κρέας της. Εκείνο, όµως, που πρέπει να τονιστεί είναι πως οι ντόπιοι κάτοικοι, ενώ
στο παρελθόν εξασκούσαν την πρακτική της καύσης των καλαµιώνων, στη συνέχεια
αντιλήφθηκαν ότι η σωστή διαχείριση των καλαµιώνων δεν είναι µόνον απαραίτητη για την
οικολογική ισορροπία του τόπου τους, αλλά και για τη δική τους επιβίωση και ευηµερία.
Η Λήµνος είναι γνωστή για τα τοπικά της προϊόντα και σε αυτό βοηθάει πολύ το φυσικό της
περιβάλλον, που πρέπει να διατηρήσει το µοναδικό του πλούτο, προς όφελος των σηµερινών
και µελλοντικών γενεών. Γιατί, λοιπόν, είτε από αδυναµία συµµόρφωσης ή από άγνοια, και το
φυσικό περιβάλλον της Λήµνου να επιβαρύνεται, αλλά και η τοπική αγροτική, τουριστική και
γενικότερα οικονοµική της ανάπτυξη να γίνουν στόχοι άπιαστοι και κενοί ουσιαστικού
περιεχοµένου, που αποδυναµώνουν τις προοπτικές ευηµερίας του νησιού;
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