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Περιβάλλον Εκτύπωση

My name is Pyromallis...

Δημοσίευση : //

Ο Νίκος Πυρομάλλης είναι 27 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμαλιάδα όπου και ζει
τα τελευταία δυο χρόνια. Διαθέτει πτυχίο της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με ειδικότητα στο θαλάσσιο Τμήμα ενώ είναι και ενεργό μέλος του παραρτήματος
Ηλείας της ΜΚΟ «Υδροναύτες» και του Δικτύου Αφύπνισης Πολιτών Αμαλιάδας...

Ας δούμε τι απαντά στις ερωτήσεις μας το κύριο βάρος των οποίων περιστράφηκε γύρω από
το Περιβάλλον...

Από τον Γιώργο Γουβιά
gougio@hotmail.com

-Ήταν πρώτη σου επιλογή να σπουδάσεις με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές
επιστήμες;

Η συγκεκριμένη σχολή μπορεί να μην ήταν μέσα στις πρώτες επιλογές μου αλλά δεδομένου
ότι είχα δηλώσει 6 σχολές όλες και όλες δεν θεωρώ ότι βρέθηκα εκεί κατά τύχη. Το θέμα του
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η θάλασσα ήταν το αγαπημένο μου γνωστικό αντικείμενο και
απλά όταν βρέθηκα σε αυτή τη σχολή το συνειδητοποίησα.

- Νιώθεις... προστάτης του Περιβάλλοντος;

Προστάτης δεν πιστεύω ότι είμαι για τον απλό λόγο ότι ένα άτομο σα μονάδα δεν θεωρώ ότι
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αποτέλεσμα σε τέτοια ζητήματα προκύπτει από τη
συνεργασία πολλών ατόμων με γνώσεις σε διαφορετικά αντικείμενα. Ακόμα αξίζει να
αναφερθεί ότι η λέξη προστασία, για πολλούς, παραπέμπει στην απαγόρευση των
περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κάτι πρακτικά αδύνατο, όποτε προτιμώ τη
φράση: ολοκληρωμένη διαχείριση.

- Πες μου μερικά πράγματα που ένας περιβαλλοντολόγος μπορεί να αντιληφθεί με
«γυμνό μάτι» σε σχέση με έναν απλό πολίτη.

Έχει να κάνει κυρίως με όλα αυτά που δεν αντιλαμβάνεται πολύς κόσμος όχι επειδή δεν έχει
σχετικές γνώσεις αλλά επειδή έχει μάθει να ζει σε αποσύνδεση από το φυσικό περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα πολλλοί θεωρούν δεδομένο ότι τα ποτάμια πρέπει να έχουν ελάχιστα η
καθόλου ψάρια και να ακούς μόνο βατράχια, ότι το καλοκαίρι βουτώντας με μία μάσκα το
μεγαλύτερο θαλάσσιο οργανισμό που βλέπουμε να είναι μία μέδουσα κ.α. Όλα αυτά φυσικά
και δεν αποτελούν φυσιολογική κατάσταση του οικοσυστήματος και ως πρόβλημα πρέπει να
εκλαμβάνονται.

- Ποιο είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ηλείας;

Η Ηλεία μπορεί να μην έχει βαριά βιομηχανία ή μεταλλεία αλλά έχει πολλά περιβαλλοντικά
προβλήματα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Οπότε θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι η «αφύπνιση» τον πολιτών στα ζητήματα περιβάλλοντος και στο πώς αυτά τα
προβλήματα επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μας.
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- Πόσο δύσκολο είναι να... αφυπνιστεί ο μέσος πολίτης εν μέσω κρίσης;

Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο γιατί εν καιρώ κρίσης ο καθένας μας αναζητά
εναλλακτικές μορφές κοινωνικοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του. Θέλει να
αλλάξει κάποια πράγματα μόνος του και όχι να περιμένει να του τα προσφέρουν στο πιάτο.

- Πόσο σεβόμαστε το Περιβάλλον που ζούμε;

Ο σεβασμός μπορεί να προκύψει μόνο μέσω της γνώσης και της αναγνώρισης των
ιδιαιτεροτήτων του νομού. Οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία και τη σπανιότητα
να περιέχονται στο νομό σου 3 περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο natura 2000 κα μία περιοχή
Ramsar (συνθήκη προστασίας υγροτόπων) με ότι αυτό σημαίνει για την βιοποικιλότητα του
νομού και της ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να στηρίξουν αυτά τα
οικοσυστήματα. Αν και πολλά έχουν αρχίσει να αλλάζουν έχουμε δρόμο μπροστά μας για να
μπορούμε να πούμε ότι σεβόμαστε το περιβάλλον.

- Θεωρείς ότι η νέα γενιά είναι πιο ενημερωμένη σε θέματα προστασίας του
Περιβάλλοντος;

Η νέα γενιά αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα την έννοια της σωστής διαχείρισης του
περιβάλλοντος αν και η σημερινή κατάσταση, κυρίως στην οικονομία δεν αφήνει πολλά
περιθώρια στην αναζήτηση «νέων δρόμων».

- Η κλιματική αλλαγή που υφίσταται ο πλανήτης Γη και όλα όσα ακούγονται για τις
(δυσάρεστες) επιπτώσεις της πόσο πρέπει να μας ανησυχούν;

Η κλιματικές αλλαγές συμβαίνουν από τότε που η Γη απόκτησε ατμόσφαιρα και θα
συμβαίνουν για πολλά εκατομμύρια χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το διάστημα
μετάβασης το οποίο λόγο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει συρρικνωθεί. Σημασία έχει
πλέον η προσαρμογή μας στο νέα κατάσταση με πρακτικές που δεν επιδεινώνουν τα είδη
υπάρχοντα προβλήματα. Το να ανησυχούμε απλά δεν έχει νόημα στο να πράττουμε
διαφορετικά βρίσκεται όλη η ουσία.

- Ποιο μέρος της Ελλάδας σου έχει κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση και ποιο σημείο
του πλανήτη θα ήθελες να επισκεφθείς κάποια στιγμή;

Μου αρέσει πολύ η Κεφαλονιά σα νησί και λόγο των καταδυτικών προορισμών της. Θα ήθελα
όμως να επισκεφτώ την Αρκτική για να καταδυθώ κάτω από τους πάγους, επειδή θα ήταν
κάτι τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε θα μπορούσα να κάνω οπουδήποτε αλλού.

- Πως θα χαρακτήριζες την επαφή με το υγρό στοιχείο μέσω της συμμετοχής σου στις
δράσεις των «Υδροναυτών»;

Όταν επέστρεψα μόνιμα στην Αμαλιάδα δεν πίστευα ότι θα υπήρχε δυναμική κατάδυσης στο
νομό καθώς ούτε καταδυτικό υπήρχε ούτε γνώριζα άτομα που να ασχολούνται με την
κατάδυση. Η συμμετοχή στης δραστηριότητες, πέρα από το περιβαλλοντικό κομμάτι, μου έχει
δώσει τη δυνατότητα της εξερεύνησης του υγρού στοιχείου του νομού και με έκανε να
αποκτήσω ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό στον «υδάτινο πλούτο» μας.

- Αν γύριζες ένα ντοκιμαντέρ περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τι τίτλο θα είχε;

«Εν αρχή ην η θάλασσα»
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