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Περιοχή Ειδικής Προστασίας o Υγροβιότοπος στις Αλυκές Κίτρους

Μέλη της Οικολογικής Ομάδας "Μητέρα Γη" συναντήθηκαν στις 24 Αυγούστου με τον
αντιδήμαρχο Πύδνας – Κολινδρού κ. Δημήτρη Σιανίδη με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τα
σκουπίδια που κατακλύζουν τον αιγιαλό στην παραλία των Αλυκών Κίτρους γύρω από τον
υδροβιότοπο. Ο υγροβιότοπος των Αλυκών Κίτρους εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό
Δίκτυο «Natura 2000», προστατεύεται από τη «Συνθήκη Ramsar» και έχει αναγνωριστεί ως
«Περιοχή Ειδικής Προστασίας». Στην περιοχή υπάρχει μεγάλη βιοποικιλότητα οργανισμών
χλωρίδας και πανίδας. Ορισμένοι από αυτούς είναι σπάνιοι ή απειλούνται με εξαφάνιση.

Τα μέλη της ομάδας ζήτησαν να καθαριστεί η περιοχή και πρόσφεραν να συμμετέχουν
εθελοντικά. Επιπλέον, τόνισαν ότι ο καθαρισμός αλλά και όποια τουριστική ανάπτυξη και
εκμετάλλευση υπάρξει στην περιοχή, να γίνει με γνώμονα την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο κ. Σιανίδης ενημέρωσε την ομάδα ότι ήδη ο δήμος
έχει μπει στην διαδικασία αλλαγής της εικόνας της περιοχής καθαρίζοντας κάποια μέρη
του αιγιαλού. Στο σημείο αυτό, του ζητήθηκε από την ομάδα να γίνει ένας καθαρισμός τον
Σεπτέμβρη για να απομακρυνθούν τα απορρίμματα και ο αντιδήμαρχος ανταπαντώντας
είπε ότι αυτός ο καθαρισμός θα γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο, προκειμένου να αποφευχθεί
άσκοπο κόστος, μιας και η καλοκαιρινή σαιζόν τελειώνει και λόγω του ότι τα ρεύματα που
επικρατούν στο Θερμαϊκό, σε συνδυασμό με τον έντονο κυματισμό του χειμώνα, θα
ξαναφέρουν σκουπίδια στις ακτές των Αλυκών. Δεσμεύθηκε βέβαια να συλλεχθούν όλα τα
μεγάλα βαρέλια που κάποια μάλιστα εξαιτίας των κυμάτων έχουν θαφτεί στην άμμο. Η
οικολογική ομάδα επέμενε στη θέση της να γίνει άμεσα ο καθαρισμός του αιγιαλού καθώς
πεποίθησή της είναι ότι το καθαρό περιβάλλον δεν έχει σχέση με τις εποχές και είναι
υποχρέωσή μας να το διατηρούμε καθαρό σε μόνιμη βάση. Ο άνθρωπος άλλωστε είναι ο
μόνος που το μολύνει και το διαταράσσει. Τον καθαρισμό του Απριλίου του 2012 θα τον
κάνουμε για μας, όμως τον άμεσο καθαρισμό του Σεπτεμβρίου θα τον κάνουμε για την ίδια
τη φύση.
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Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει η συνείδησή μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που γινόμαστε
μάρτυρες ρίψης σκουπιδιών από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, από λουόμενους που
εγκαταλείπουν κάθε λογής σκουπίδια στην παραλία αλλά και από επισκέπτες στο βουνό ή
το δάσος. Θα αλλάξουμε τα δεδομένα γύρω μας αν πρωτίστως αλλάξουμε τη δική μας
συμπεριφορά. Δυστυχώς στην Ελλάδα φημιζόμαστε για τα καθαρά μας σπίτια αλλά έξω
από την αυλή μας δεν μας νοιάζει η κατάσταση. Ας αλλάξουμε επιτέλους την εικόνα της
χώρας μας που έχουμε την τύχη να ζούμε.

Οι προτάσεις μας, όπως ειπώθηκαν και σε προηγούμενο δελτίο τύπου, είναι οι εξής:

· Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και συστηματική ενημέρωση των μαθητών
στα σχολεία, για τις συνέπειες της ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών

· Ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τη συλλογή και σωστή απόρριψη των αποβλήτων σε
ευαίσθητες περιοχές

· Εντοπισμός των κύριων πηγών ρύπανσης και των αιτιών του προβλήματος

· Κατάρτιση και τήρηση προγραμμάτων καθαρισμού των ακτών, συλλογής και σωστής
διάθεσης των αποβλήτων και τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των προγραμμάτων
αυτών

· Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» με επιβολή χρηματικών προστίμων εάν
κριθεί αναγκαίο και την υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης του περιβάλλοντος από το
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ρυπαίνοντα.

Περιμένουμε να τις λάβουν σοβαρά υπόψη οι αρμόδιοι για να επιλυθεί το πρόβλημα των
αποβλήτων οριστικά. Δεν απαιτείται κόστος αλλά καλός προγραμματισμός και δέσμευση
για την τήρησή του.
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