ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ Ο ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Με αφανισμό κινδυνεύει ο βιότοπος της
χελώνας καρέτα καρέτα στη Ζάκυνθο, καθώς ο
χώρος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο,
καταγγέλλουν
12
περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, στην καρδιά του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου του νησιού λειτουργεί εδώ και επτά χρόνια
ΧΥΤΑ, ο οποίος πλέον έχει κορεστεί με αποτέλεσμα να
διαρρέονται στη θάλασσα, και συγκεκριμένα στον κόλπο του
Λαγανά, ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οικολογικών οργανώσεων:
Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση
διατηρεί ανοιχτό τον φάκελο για τη συνέχιση των παραβιάσεων
της κοινοτικής νομοθεσίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ζακύνθου
δεν έδωσε, για ακόμη μια φορά, λύση στο μείζον πρόβλημα του
υπερκορεσμένου χώρου ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που εξακολουθεί
να λειτουργεί στην καρδιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου!
Συγκεκριμένα, ο κορεσμένος – από επταετίας – χώρος ταφής στο
όρος Σκοπός της Περιοχής Προστασίας του Τοπίου στον πυρήνα του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου συνεχίζει να προκαλεί
ρύπανση, λόγω της διαρροής στραγγισμάτων και σκουπιδιών στη
θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Λαγανά. Για την αντιμετώπιση
λοιπόν αυτού του χρονίζοντος προβλήματος, κινήθηκε και
ολοκληρώθηκε η διαδικασία για δημιουργία νέου ΧΥΤΥ σε θέση
(θέση Λίβα) που βρίσκεται μερικώς εντός των ορίων Καταφυγίου
Άγριας Ζωής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά
σχετικά με τον προτεινόμενο ΧΥΤΥ (αρ. απόφασης 148-10/2012 της

1ης Ιουλίου 2012), ώστε το έργο να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις του νόμου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ν.
3937/2011). Δυστυχώς όμως, δεν έκανε κανένα βήμα ως προς την
επιβεβλημένη τροποποίηση ή νέα χωροθέτηση. Έτσι, παρά την
αναμφισβήτητη ανάγκη περιβαλλοντικά ορθής και νόμιμης
χωροθέτησης του νέου ΧΥΤΥ, συνεχίζει να πλήττεται καίρια η
ίδια η βιοποικιλότητα και ο βιότοπος της Caretta caretta
απειλείται να μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.
Ενδεικτικό μάλιστα της επικρατούσας αδιαφορίας για το μέλλον
των πιο σημαντικών παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta στη Μεσόγειο είναι το γεγονός ότι κατά τη
συζήτηση εξετάστηκε, αν και τελικά απορρίφθηκε, το ενδεχόμενο
νέας εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων εντός του Εθνικού
Πάρκου. Και μόνο το ότι επανήλθε στο προσκήνιο πρόταση για
παράνομη νέα χωροθέτηση εντός του Πάρκου είναι απαράδεκτο.
Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο
Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,
Greenpeace, MEDASSET, MΟm και WWF Ελλάς η απομάκρυνση του
χώρου ταφής από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο τίθεται ως απόλυτη
και αυτονόητη άμεση προτεραιότητα. Η τοπική κοινωνία και οι
αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν πλέον να κωφεύουν απέναντι σε ένα
τόσο σημαντικό πρόβλημα που πέραν όλων των άλλων πλήττει και
την αξιοπιστία της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των
απορριμμάτων είναι ευθύνη όλων, τοπικής αυτοδιοίκησης και
πολιτών, καθώς τα σκουπίδια είναι προϊόν του δικού μας
πολιτισμού. Εξάλλου, υφιστάμενες προτάσεις για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που έχουν καταρτίσει
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και
στη Ζάκυνθο, διασφαλίζοντας την προστασία του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Η προστασία των πολύτιμων φυσικών
βιοτόπων αποτελεί υποχρέωση κοινωνική, πολιτική, νομική και
ηθική, αλλά κυρίως απόδειξη πολιτισμού!
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