
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής

           την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

           τον Υπουργό Περιβάλλοντος και  Ενέργειας

Θέμα:  SOS Εκπέμπει  η Σαλαμίνα  -  Σε  αποθήκη  περιβαντολλοντικών

βομβών  έχει  μετατραπεί  ο  Αρχαίος  Λιμένας  στη  Σαλαμίνα  από

εγκαταλελειμμένα σαπιοκάραβα.

 Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών – ΠΑΚΟΕ με  το 614/06-04-

2022 Δελτίο  Τύπου καταγγέλλει  την κατάσταση που επικρατεί  στον Αρχαίο

Λιμένα της Σαλαμίνας λόγω των εγκαταλελειμμένων καραβιών.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, το ΠΑ.Κ.ΟΕ. δέκα χρόνια συνέχεια βομβαρδίζει

με καταγγελίες στους «αρμόδιους» την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί

στη  θαλάσσια  περιοχή  της  Σαλαμίνας,  στον  αρχαιολογικό  χώρο  της

Κυνοσούρας για το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργούν τα σάπια κουφάρια

πολλών πλοίων, με τους χιλιάδες «αρουραίους»  να αλωνίζουν στα σπίτια των

γύρω  περιοχών,  ροκανίζοντας  όπως  μας  καταγγέλλουν  κάτοικοι,  τα  αυτιά

μικρών  παιδιών  και  καταστρέφοντας  όποια  ζωή  υπάρχει  στο  θαλάσσιο

οικοσύστημα.

Όπως  σημειώνουν  είναι  καιρός  οι  αρχές  ο  Δήμος,  το  Λιμενικό  Ταμείο,  η

Περιφέρεια και ιδιαίτερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να

σκύψουν και να λύσουν το πρόβλημα, ούτως ώστε αφενός να προστατέψουν

την  υγεία  των  κατοίκων  και  αφετέρου  να  βοηθήσουν  στην  ανάπτυξη  της

οικονομίας στη χώρα με την ανακύκλωση των “scraps”, των κουφαριών αυτών
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διότι  η ανάκτηση του σιδήρου ενός τέτοιου κουφαριού αποκομίζει από 1,5 - 2

εκατομμύρια ευρώ.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το Δελτίο η Επιτροπή Διάσωσης Αρχαιολογικών

Χώρων  στη  Σαλαμίνα  κατέθεσε  μηνυτήρια αναφορά  στην  Εισαγγελία

Πλημ/κών Πειραιά για την τεράστια μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ρύπανση

του Σαρωνικού, που έχει προκληθεί από συσσώρευση σάπιων καραβιών και

εγκατάλειψή τους στον αρχαίο Λιμένα από αγνώστους. Η Επιτροπή κατηγορεί

τον  Δήμαρχο της περιοχής  και  τα  Υπουργεία  Πολιτισμού και  Ναυτιλίας  για

ανοχή και για αδιαφορία μπροστά στα όσα συμβαίνουν.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γνωρίζουν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη θαλάσσια

περιοχή της Σαλαμίνας και στον Αρχαιολογικό χώρο καθώς και τα

προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή;

2. Ποιες  πρωτοβουλίες  προτίθεστε  να  λάβετε  για  την  άμεση

αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  που  θέτει  το  Πανελλήνιο  Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και οριστικά

το ζήτημα;

3. Ποια μέτρα  προτίθεστε να λάβετε έτσι ώστε να προστατεύσετε την

υγεία των κατοίκων, το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα

από την ρύπανση που υφίστανται;

Η ερωτώσα βουλευτής

        

          Φωτεινή Μπακαδήμα




