ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου η Κτηµατική Εταιρία του
∆ηµοσίου (ΚΕ∆) σκοπεύει να εκποιήσει 3 παραλιακές περιοχές στη Ρόδο ιδιοκτησίας
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της «Φωνής της Αµερικής»
(175 στρέµ.) στο ∆ήµο Αφάντου, την παραλιακή ζώνη της Παναγιάς Τσαµπίκας (410
στρ.) και το λιµανάκι της Λάρδου (105 στρ.) στο ∆ήµο Λινδίων.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα «το πρόγραµµα της ΚΕ∆ προβλέπει την
κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και την επιλογή επενδυτικών σχηµάτων µε
αποκλειστικώς οικονοµικά και τεχνικά κριτήρια». Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι στις
περιοχές αυτές θα ανεγερθούν κτίρια κυρίως για τουριστική

εκµετάλλευση

(ξενοδοχεία, οµάδες παραθεριστικών κατοικιών, κ.τ.λ.).
Να θυµίσουµε για ποιες περιοχές µιλάµε:
Η περιοχή της Τσαµπίκας, διαθέτει µια από τις ωραιότερες παραλίες του
νησιού που συνδυάζεται µε τα δάση των γύρω λόφων και τα δυο µοναστήρια. Φέρει
λίγα σηµάδια ανθρώπινης παρέµβασης και είναι ένας ευχάριστος, κοντινός
προορισµός για τον κάτοικο και τον επισκέπτη του νησιού. Παράλληλα, είναι και µια
από τις προστατευόµενες περιοχές του νησιού (Natura 2000), για την προστασία των
οποίων η ελληνική πολιτεία έχει δεσµευτεί.
Το «λιµανάκι» της Λάρδου είναι η γνωστή µικρή χερσόνησος, δασωµένη µε
πεύκα και κέδρα. Στο παρελθόν έγινε και άλλη προσπάθεια για την εκποίησή της.
Τοπικοί φορείς και παράγοντες όµως, µεταξύ των οποίων και ο Σύλλογος
Προστασίας Περιβάλλοντος, προσέφυγαν στα δικαστήρια

και ακύρωσαν το

διαγωνισµό. ∆ασολόγοι του κύρους του καθηγητή Σπ. Ντάφη είχαν αποφανθεί ότι η
έκταση αυτή είναι δάσος. Κάθε αµφισβήτηση περί αυτού έχει τελεσιδικήσει στα
αρµόδια κρατικά όργανα. Γιατί επανέρχεται λοιπόν το θέµα της εκποίησής της;
Τέλος, η παραλιακή περιοχή της ‘’Φωνής της Αµερικής’’ είναι επίσης µια
όµορφη παραλία, η οποία πρέπει να επιστραφεί στους πολίτες και όχι να βγει στο
σφυρί.
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Η διατήρηση του ροδίτικου τοπίου και µάλιστα των παραλιών πρέπει πλέον
να είναι η πρώτη και βασική προτεραιότητα της κεντρικής και περιφερειακής
διοίκησης. Η εσπευσµένη και αποσπασµατική εισαγωγή νέων χρήσεων σε διάσπαρτες
περιοχές του νησιού έχουν ήδη αλλοιώσει και υποβαθµίσει σηµαντικά το ροδίτικο
τοπίο. Τονίζουµε για άλλη µια φορά ότι, η εκπόνηση και εφαρµογή χωροταξικού
σχεδίου ολόκληρης της Ρόδου, όπου θα προσδιορίζονται οι χρήσεις γης και οι
αναπτυξιακοί άξονες στη βάση ενιαίων κριτηρίων και θα λαµβάνονται υπ’ όψη όλα
τα οικονοµικά, κοινωνικά και φυσικά δεδοµένα κάθε περιοχής, είναι επείγουσα
ανάγκη. Η «εκτός σχεδίου» δόµηση, που έχει πλήξει ανελέητα το νησί µας, είναι
απόλυτη ανάγκη να καταργηθεί. Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι τα βράχια,
τα χωράφια, οι αµµουδιές, τα ρέµατα είναι σηµαντικοί βιότοποι που συντηρούν την
άγρια ζωή και κρίσιµες λειτουργίες της φύσης, όπως είναι ο κύκλος του νερού,
λειτουργίες από τις οποίες εξαρτάται και ο άνθρωπος.
Η εκποίηση δηµόσιας γης για ανεύρεση δηµόσιων πόρων είναι µια
απαράδεκτη οικονοµική τακτική, η οποία φτωχαίνει τον τόπο. Η λύση για τα χρέη της
χώρας µας είναι η συνετή και ορθολογική διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος κι όχι
το ξεπούληµα της γης που ανήκει στο λαό.
Το νησί βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο τόσο από κοινωνική–οικονοµική
πλευρά, όσο και από φυσική-οικολογική. Οι επεµβάσεις θα πρέπει να είναι µικρής
κλίµακας και σε συµφωνία µε φιλοπεριβαλλοντικούς όρους. Η οικονοµική ανάπτυξη
της Ρόδου, όπως και ολόκληρης της χώρας, είναι απόλυτα αλληλένδετη µε την
προστασία του περιβάλλοντος. Καιρός να αναγνωρίσουµε αυτή την αλήθεια και να
παλέψουµε γι’ αυτήν πριν να είναι αργά!
Αρνούµαστε να δεχθούµε τη λογική αυτών που µε τον όρο «αξιοποίηση»
εννοούν την τσιµεντοποίηση των πάντων, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για
τα ωραιότερα φυσικά τοπία και παραλίες.
Ζητάµε από την Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, τους τοπικούς φορείς και τις
πολιτικές δυνάµεις να πάρουν θέση στο σοβαρό αυτό ζήτηµα.
Προειδοποιούµε την ΚΕ∆ ότι για το νέο έγκληµα σε βάρος του
περιβάλλοντος, το οποίο ετοιµάζει, θα µας βρει ενάντιους.
Ρόδος 23-01-2009
«Αιθρία» Οµάδα Αγρο-Περιβαλλοντικής Έρευνας και ∆ράσης
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου
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