
 

 

Εάν το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει ένα παράνομο υποστατικό,  

πώς μπορεί να διαχειριστεί ολόκληρη την χερσόνησο του Ακάμα; 

 

Ένα παράνομο υποστατικό φαίνεται να ξεφύτρωσε για τρίτη φορά στον Ακάμα. Εδώ και αρκετά 

χρόνια ακούμε υποσχέσεις από το κράτος ότι τα παράνομα υποστατικά θα φύγουν από την περιοχή 

του Ακάμα. Φέτος, για πρώτη φορά, ενημερωθήκαμε ότι λαμβάνονται δικαστικά μέτρα για επίλυση 

του προβλήματος. Πότε όμως θα εκδικαστεί η υπόθεση; Μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανεγείρει χωρίς 

άδειες υποστατικά –όχι μόνο στην περιοχή του Ακάμα- που να λειτουργούν ως καφετέριες ή 

εστιατόρια και να μην υπάρχει ο μηχανισμός για άμεση κατεδάφιση τους; 

Τι μηνύματα στέλνει και περνά προς τα έξω ο κυβερνητικός μηχανισμός; Ότι δεν διαθέτει ένα απλό 

τρόπο απομάκρυνσης αυθαίρετων αναπτύξεων, και ότι αφήνει εκτεθειμένες τις πιο περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες παραλίες ωοτοκίας χελωνών του νησιού μέχρι να εκδικαστεί το θέμα;  

Το Terra Cypria -το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος-προβληματίζεται ιδιαίτερα για 

το όλο θέμα. Αν η Κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να ελέγξει ένα παράνομο υποστατικό στον Ακάμα, 

τότε πώς θεωρεί ότι θα καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά ολόκληρη την χερσόνησο;    

Για παράδειγμα: 

 Πώς θα ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη βόσκηση στην όλη περιοχή και η εφαρμογή του σχεδίου 

βοσκοϊκανότητας που ετοιμάστηκε για τον Ακάμα; 

 Πώς θα ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη κατασκήνωση στην  χερσόνησο; Και πως θα αποφευχθεί η 

μεγιστοποίηση του  κινδύνου πυρκαγιών;  

 Πώς θα ελεγχθεί ότι τα οχήματα 4Χ4 και οι τετράτροχες γουρούνες θα κινούνται εντός των 

καθορισμένων διαδρομών και δεν θα κάνουν ακροβατικά σε προστατευόμενους οικότοπους 

και πάνω στις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών;  

 Πώς θα ελεγχθεί ότι οι επισκέπτες των παραλιών δεν θα τοποθετούν ομπρέλες και  

κρεβατάκια πάνω στις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών; 

 Πώς θα ελεγχθεί η διακίνηση και η στάθμευση των οχημάτων σε καθορισμένους τόπους 

εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου; 

 Πώς θα ελεγχθεί η αγκυροβόληση των σκαφών σε συγκεκριμένους τόπους ώστε να μην 

γίνονται ζημιές σε θαλάσσιους οικότοπους; 

 Πως θα ελεγχθεί  ότι τα πλοία δεν θα αράζουν «νόμιμα» δίπλα από τις φωλιές των θαλάσσιων 

χελωνών; 

 Πώς θα ελεγχθεί η επαρκής προστασία και διαχείριση των σημαντικών οικότοπων, η οποία 

απαιτεί εξειδικευμένο και άρτια συντονισμένο επιστημονικό προσωπικό επί συστηματικής 

βάσης;  

 Πώς θα εφαρμοστούν τα πολλά και διαφορετικά διαχειριστικά σχέδια που ετοιμάστηκαν ανά 

περιόδους; 



 Πώς θα επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων που έχουν 

διαφορετικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες στην περιοχή;  

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν παρατηρώντας την κατάσταση που 

επικρατεί σήμερα στην χερσόνησο του Ακάμα.  

Θα καταφέρει εντέλει το κράτος να διαχειριστεί αποτελεσματικά, συντονισμένα και αειφορικά την 

χερσόνησο του Ακάμα; Δυστυχώς αν η κυβέρνηση δηλώνει αδυναμία να απομακρύνει ένα παράνομο 

υποστατικό, τότε εύλογα διερωτάται κανείς  πώς θα εξεύρει λύσεις όχι μόνο στα πιο πάνω, αλλά και 

στα τόσα  προβλήματα και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στην περιοχή του  Ακάμα. 

Το Ίδρυμα Terra Cypria καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση απομάκρυνση όλων των 

παρανομιών που υπάρχουν στην περιοχή, χωρίς άλλες αναβολές. Ζητά  την άμεση περιβαλλοντική 

διαχείριση της περιοχής για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του Ακάμα. Με 

την προστασία της περιοχής θα αυξηθεί παράλληλα και η προσέλευση τουρισμού φύσης στον Ακάμα, 

ο οποίος θα καταλήγει στις υφιστάμενες ταβέρνες, καφετέριες και ξενοδοχεία των γύρω Κοινοτήτων, 

ευνοώντας έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των ορίων ανάπτυξης των 

χωριών.   
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