
Στο πλαίσιο αυτό, αντιπρο-

σωπεία από τα Χανιά, με επι-

κεφαλής τον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο Λευτέρη Αμπαδιωτάκη,

είχε συνάντηση προχθές, στην

Αθήνα, με στελέχη του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλα-

γής, στη διάρκεια της οποίας

παρουσιάστηκε αναλυτικά η

πρόταση των “Φίλων του Βυ-

θού” από το μέλος του Συλλό-

γου, καθηγητή του Πολυτε-

χνείου Κρήτης Βασίλη Σαμο-

λαδά.

Για το ίδιο θέμα έχει προ-

γραμματιστεί συνάντηση σή-

μερα, παρουσία της Νομικής

Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων,

προκειμένου να διευθετηθούν

νομικά και άλλα ζητήματα,

γεγονός που είναι απολύτως

αναγκαίο για να προχωρήσει

η υλοποίηση της πρότασης

από τον Δήμο, πλέον, σε συ-

νεργασία με τους “Φίλους του

Βυθού”, οι οποίοι παρέχουν

την αναγκαία τεχνογνωσία.

Η υιοθέτηση, εξ αρχής, της

πρότασης του Συλλόγου από

τη Δημοτική Αρχή και προ-

σωπικά από τον δήμαρχο Μα-

νώλη Σκουλάκη, ο οποίος είχε

παρέμβει για το ίδιο θέμα και

ως βουλευτής, στο πλαίσιο

του κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου, αλλά και οι τελευταίες εξε-

λίξεις, μετά από πολύμηνες

διεργασίες, δημιουργούν κλί-

μα συγκρατημένης αισιοδο-

ξίας σε όλους τους εμπλεκό-

μενους τοπικούς φορείς. Ωστό-

σο, απομένουν ακόμη αρκετά

βήματα έως ότου υλοποιηθεί

πλήρως η σχετική πρόταση,

γεγονός που επιβάλλει τη συ-

νέχιση της προσπάθειας με

την ίδια και ακόμη μεγαλύτε-

ρη ένταση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη

του Συλλόγου “Φίλοι του Βυ-

θού” έχουν παρουσιάσει αρ-

κετές φορές την πρότασή τους,

τονίζοντας το χαμηλό κόστος

υλοποίησης και τα πολύπλευ-

ρα περιβαλλοντικά και οικο-

νομικά πλεονεκτήματα από

τη δημιουργία καταδυτικού

πάρκου.

Σε μία από τις παρουσιάσεις,

στο πλαίσιο του 2ου παγκρή-

τιου καταδυτικού φεστιβάλ,

το 2010, ο κ. Σαμολαδάς είχε

επισημάνει ότι η θαλάσσια

περιοχή ανοιχτά του Καλαθά

προσφέρεται για τη δημιουρ-

γία καταδυτικού πάρκου κα-

θώς είναι κοντά στα Χανιά,

έχει εύκολη πρόσβαση, το το-

πίο είναι γραφικό και, κυρίως,

υπάρχουν εξαιρετικά υποθα-

λάσσια σπήλαια, ενώ, ταυτό-

χρονα το κόστος της επένδυ-

σης είναι πολύ μικρό καθώς το

μόνο που απαιτείται είναι η

περιφρούρηση απαγόρευσης

του ψαρέματος.

Παράλληλα, είχε υπογραμ-

μίσει με έμφαση ότι ανάλογες

περιπτώσεις σε Ισπανία, Γαλ-

λία και αλλού είχαν ως απο-

τέλεσμα την οικονομική ανά-

πτυξη συγκεκριμένων περιο-

χών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα, στο οποίο είχε αναφερθεί

ο κ. Σαμολαδάς, η περίπτωση

της κωμόπολης της Ισπανίας

Estartit, με μόνιμο πληθυσμό

3.800 κατοίκους. Σε απόσταση

περίπου ενός χιλιομέτρου από

τη συγκεκριμένη κωμόπολη

βρίσκονται τα πολύ μικρά νη-

σάκια Medes, όπου πραγμα-

τοποιούνται 65.000 καταδύ-

σεις ετησίως και όπου έχουν

αναπτυχθεί 15 καταδυτικά κέ-

ντρα. Αποτέλεσμα; Στο Estartit

λειτουργούν, μεταξύ άλλων, 13

ξενοδοχεία, 26 συγκροτήματα

διαμερισμάτων, 8 κάμπινγκ, 2

αγροτουριστικές μονάδες και

60 εστιατόρια, ενώ έχουν ανα-

πτυχθεί δραστηριότητες όπως

ιππασία, τένις, καρτ κ.λπ.

Ο κ. Σαμολαδάς είχε τονίσει,

ακόμη, ότι η δημιουργία κα-

ταδυτικού πάρκου αποτελεί

και τη λύση στο πρόβλημα της

εξαφάνισης της θαλάσσιας

ζωής από την περιοχή, ση-

μειώνοντας ότι σήμερα οι άν-

θρωποι ψαρεύουν με μεγαλύ-

τερο ρυθμό από τη φυσική

αναπλήρωση, με ό,τι αυτό συ-

νεπάγεται για τη θαλάσσια

ζωή. Χαρακτηριστικά είχε ανα-

φέρει ότι το έτος 1900 η θά-

λασσα είχε εξαπλάσιο αριθμό

ψαριών απ' ό,τι το 2009, ανα-

φερόμενος στην ανθρώπινη

απληστία που οδηγεί σε όλο

και πιο εντατικές μορφές αλι-

είας, καθώς και σε καταστρο-

φικές πρακτικές αλιείας, όπως

το παράκτιο ψάρεμα από τρά-

τες, σε χρήση δυναμίτη, αλλά

και σε ψάρεμα τις περιόδους

αναπαραγωγής των ψαριών.

Λύση σε αυτό το σημαντικό

πρόβλημα είναι η “δημιουρ-

γία” περιοχών προστασίας,

όπως τα θαλάσσια πάρκα και

τα καταδυτικά πάρκα, είχε το-

νίσει ο κ. Σαμολαδάς.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην

προτεινόμενη, για τη δημι-

ουργία καταδυτικού πάρκου,

περιοχή ο Σύλλογος “Φίλοι

του Βυθού” έχει πραγματο-

ποιήσει, τα τελευταία χρόνια,

θαλάσσια έρευνα με σκοπό

τη βιντεοσκόπηση, φωτογρά-

φηση και χαρτογράφηση του

βυθού, προκειμένου τα συλ-

λεχθέντα στοιχεία να χρησι-

μοποιηθούν για την προβολή

της περιοχής ως καταδυτικού

προορισμού.
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Αυξημένες είναι, πλέον,
οι πιθανότητες δημι-
ουργίας καταδυτικού
πάρκου στη θαλάσσια
περιοχή ανοιχτά του
Καλαθά Ακρωτηρίου
καθώς ο “Καλλικρατι-
κός” Δήμος Χανίων
έχει υιοθετήσει την,
από το 2005, σημαντι-
κή πρόταση του Συλ-
λόγου “Φίλοι του Βυ-
θού” και προχωρά, από
τις αρχές της περασμέ-
νης χρονιάς, τις διαδι-
κασίες για την υλοποί-
ησή της.

Μόνο οφέλη, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά,
θα έχει η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη
θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καλαθά Ακρωτηρίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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