1. ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΟΛΙΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/10/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/10/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΑΚΑΜΑΣ
Σε θέση μάχης οι

ιδιοκτήτες γης που
ζητούν ανάπτυξη
ΣΕΛ

20

1. ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΟΛΙΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/10/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/10/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 20

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 01 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Πολεμικές ιαχές για την ανάπτυξη του Ακάμα
ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

φορά το θέμα του Ακάμα το
εθνικό πάρκο και οι πρόνοιες του τοπικού
σχεδίου βρίσκονται στο επίκεντρο
αντιπαράθεσης μεταξύ ιδιοκτητών γης
και κατοίκων των κοινοτήτων της
περιοχής και των περιβαλλοντικών
οργανώσεων που βρίσκονται στην
αντίπερα όχθη Η σφοδρή αντιπαράθεση
αυτή τη φορά έχει να κάνει με τις
πρόνοιες του τοπικού σχεδίου για τον
Ακάμα και τη διαβούλευση στο
πολεοδομικό συμβούλιο Μύδρους
εναντίον οικολογικών οργανώσεων του
ΕΤΕΚ και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
διατύπωσε ο κοινοτάρχης της'Ιννιας
Πάγκος Τσίβικος σημειώνοντας πως οι
κάτοικοι της κοινότητας είναι ανάστατοι
και ετοιμάζονται για πόλεμο Ο κ
Τσίβικος είπε ότι δεν πρόκειται να
αποδεχθούν ποτέ να γίνουν οι
περιουσίες τους θυσία για το εθνικό
πάρκο Μόνο πάνω από τα πτώματά τους
είπε θα περάσουν αυτές οι πολιτικές
Προειδοποίησε ότι την ημέρα που θα
οριστεί συνεδρίαση του πολεοδομικού
συμβουλίου θα μεταβούν στη Λευκωσία
και είναι έτοιμοι όπως είπε να κλείσουν
όλες τις προσβάσεις προς τον Ακάμα για
κάθε είδους όχημα Σφοδρές επικρίσεις
κατά των Οικολόγων και του ΕΤΕΚ
διατύπωσε και ο τέως βουλευτής του
ΔΗΚΟ και νυν επαρχιακού γραμματέα της
ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι κρατούν όμηρους
Για άλλη μια

Οικολόγοι
και ΕΤΕΚ

προειδοποιούν
ότι αν επιτραπεί
η ανάπτυξη
θα ανοίξει
η πόρτα
στους

developers

τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτης
περιουσιών των κοινοτήτων του Ακάμα
εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Διερωτήθηκε
πώς είναι δυνατόν η Υπηρεσία
Περιβάλλοντος το ΕΤΕΚ και οι Οικολόγοι
να υποστηρίζουν ότι επηρεάζεται η
ωοτοκία των χελωνών στη Λάρα από τη
ζώνη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της
Ίννιας η οποία χωροθετείται σε
απόσταση επτά χιλιομέτρων από την
παραλία

Παράθυρο για developers
Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου τόνισε ότι η
Κύπρος είναι υποχρεωμένη από την EE
να εφαρμόζει τις πρόνοιες για τις
περιοχές που είναι ενταγμένες στο
σχέδιο προστασίας Natura Σε περίπτωση
που παραβιαστούν αυτές οι πρόνοιες
υπάρχουν όπως είπε κυρώσεις Για το
πρόβλημα με τις ιδιωτικές περιουσίες και
την αξιοποίησή τους στις επηρεαζόμενες
κοινότητες την κύρια ευθύνη έχει το
κράτος και οι εκάστοτε κυβερνήσεις
διότι όπως είπε για 30 χρόνια δεν
έδωσαν καμιά εναλλακτική λύση Η
ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών και η
πώλησή τους δεν είναι ο μόνος τρόπος

για να αξιοποιηθούν οι περιουσίες αυτές
τόνισε ο κ Θεοπέμπτου Από την πλευρά
του το ΕΤΕΚ σημειώνει πως η διαδικασία
για την ετοιμασία του τοπικού σχεδίου για
τη Χερσόνησο του Ακάμα πρέπει να
στηρίζεται σε έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό Να αντιμετωπίζει όλη την
περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα ως
ενιαίο οικοσύστημα και όχι μόνο την
περιοχή του κρατικού δάσους Να
προωθεί την αειφόρα ανάπτυξη των
κοινοτήτων της περιοχής μέσα από την
οποία αυτές θα έχουν μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο κέρδος και όχι το άμεσο
και εφήμερο κέρδος μερικών
μεγαλοϊδιοκτητών Η περιοχή η οποία
βρίσκεται στο δίκτυο Natura 2000
πρέπει να προστατευτεί και να κηρυχθεί
εξ ολοκλήρου εθνικό πάρκο και να
απαγορεύεται οποιαδήποτε κτηριακή ή
άλλη ανάπτυξη Τα περίκλειστα ιδιωτικά
τεμάχια που βρίσκονται εντός του
κρατικού δάσους θα πρέπει να
απαλλοτριωθούν και να αποτελέσουν
μέρος του πάρκου Η δημιουργία και η
λειτουργία θυλάκων ανάπτυξης εντός του
πάρκου με οικιστικές εμπορικές και
τουριστικές χρήσεις θα επιβαρύνει
δραστικά την περιοχή και ουσιαστικά
ακυρώνει την όλη φιλοσοφία
δημιουργίας του πάρκου και ταυτόχρονα
πλήττει την οικονομία των τοπικών
οικισμών αφού θα λειτουργεί
ανταγωνιστικά Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ για
την απαλλοτρίωση ιδιωτικών τεμαχίων ο
υπολογισμός πρέπει να βασίζεται στην
αξία ως έχει σήμερα

