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ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Δέκα εκατομμύρια τόνους τοξικών
αποβλήτων έθαψε παράνομα η
ιταλική
μαφία
Καμόρα
στα
περίχωρα της Νάπολης, από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990,
εκτιμούν
περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Δισεκατομμύρια φέρεται να έχει
αποκομίσει η ιταλική μαφία, όσο
οι τοξικές ουσίες ρύπαιναν τα εδάφη και τα υπόγεια ύδατα
του “Τριγώνου του Θανάτου”. Η περιοχή βόρεια της Νάπολης
ονομάστηκε έτσι λόγω του υψηλού ποσοστού καρκινοπαθών που
ξεπερνούν κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο.

Για εκατομμύρια τόνους μίλησε σε κατάθεσή του 17 χρόνια πριν,
πρώην ταμίας μιας από τις συμμορίες. Στη συνέχεια μία μελέτη
του αμερικανικού ναυτικού από το 2008, επιβεβαίωσε τους
ισχυρισμούς αυτούς, διαπιστώνοντας υψηλά επίπεδα ρύπανσης στο
νερό και περιγράφοντας τους κινδύνους σε κάποιες περιοχές ως
δραματικά υψηλούς.
“Ζούμε πάνω σε μια βόμβα”, δήλωσε στους New York Times ο
καρδιολόγος Alfredo Mazza, τονίζοντας ότι η περιοχή είναι τόσο
μεγάλη που είναι αδύνατον να καθαριστεί.
Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα μυστικών συμφωνιών ανάμεσα
σε βιομηχανίες που δεν είναι πρόθυμες να πληρώσουν το κόστος
της νόμιμης διαχείρισης των αποβλήτων και στην Καμόρα, μία από

τις τρεις μεγαλύτερες μαφιόζικες οργανώσεις στην Ιταλία. Η
Καμόρα διάλεξε την περιοχή κοντά στη Νάπολη και τα περίχωρα
της Καμπανίας για την ταφή αποβλήτων, καθώς από εκεί
“κατάγεται” και επομένως, έχει ισχυρή επιρροή στην τοπική
οικονομία και τους πολιτικούς, ιδίως στις μικρές πόλεις.
Ωστόσο, η εξασφαλισμένη σιωπή του λαού φαίνεται να “έσπασε”
τον περασμένο Νοέμβριο όταν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους
δρόμους της Νάπολης για να διαδηλώσουν για αυτόν τον λόγο.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, “ξύπνησε” τον περασμένο μήνα
και ο Ιταλός πρωθυπουργός Enrico Letta αύξησε με διάταγμα τις
ποινές φυλάκισης για την παράνομη απόρριψη ή αποτέφρωση
σκουπιδιών. Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
ο στρατός θα περιπολεί στην περιοχή της Νάπολης για να
αποτρέψει τη συνέχεια αυτών των παράνομων πράξεων.
Επιπλέον, οι αρχές στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι η Καμόρα
σταμάτησε πριν από λίγα χρόνια να θάβει τα τοξικά απόβλητα
στην περιοχή και άλλαξε την κατεύθυνσή τους προς την ανατολική
Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
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