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 «Καθάρισε» το λιμανάκι της Σκάλας Λουτρών

Με παρέμβαση του Γιώργου Κατζανού, ανασύρθηκαν όλα τα μισοβυθισμένα πλοιάρια

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 08|04|2016 14:20

Είχε γίνει πριν από λίγους μήνες ολόκληρο θέμα η ανάσυρση ενός και μόνο μισοβυθισμένου πλοιαρίου από το γραφικό
λιμανάκι της Σκάλας Λουτρών. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες το αίτημα των κατοίκων και της τοπικής κοινότητας των
Λουτρών για την ανάσυρση όλων των παλιών πλοιαρίων, μεταξύ αυτών και των «δουλεμπορικών» που εγκαταλείφθηκαν
εκεί, έγινε πραγματικότητα με παρέμβαση του προέδρου της ΔΕΔΑΠΑΛ Γιώργου Κατζανού. Άλλωστε, τους τελευταίους
μήνες παρόμοιες παρεμβάσεις έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές του νησιού σε ακτές όπου βρέθηκαν βυθισμένα σκάφη
που μετέφεραν πρόσφυγες και μετανάστες.

Είχε γίνει πριν από λίγους μήνες ολόκληρο θέμα η ανάσυρση ενός και μόνο μισοβυθισμένου πλοιαρίου από το γραφικό
λιμανάκι της Σκάλας Λουτρών. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες το αίτημα των κατοίκων και της τοπικής κοινότητας των
Λουτρών για την ανάσυρση όλων των παλιών πλοιαρίων, μεταξύ αυτών και των «δουλεμπορικών» που εγκαταλείφθηκαν
εκεί, έγινε πραγματικότητα με παρέμβαση του προέδρου της ΔΕΔΑΠΑΛ Γιώργου Κατζανού. Άλλωστε, τους τελευταίους
μήνες παρόμοιες παρεμβάσεις έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές του νησιού σε ακτές όπου βρέθηκαν βυθισμένα σκάφη
που μετέφεραν πρόσφυγες και μετανάστες.

Έτσι εργάτες της ΔΕΔΑΠΑΛ με μηχανήματα ανέσυραν όλα τα μισοβυθισμένα πλοιάρια από τη Σκάλα Λουτρών και
αποκατέστησαν το λιμανάκι. Η Δημοτική Κοινότητα Λουτρών και ο Σύλλογος Σκάλας Λουτρών «Το Δελφίνι» με έγγραφό
τους είχαν καταγγείλει το γεγονός στις αρμόδιες υπηρεσίες και μάλιστα το είχαν κοινοποιήσει και στον Εισαγγελέα.

Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρονταν οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα και τη ρύπανση της περιοχής, αφού είχε γίνει ήδη
διαρροή πετρελαιοειδών στη θάλασσα και είχε τονιστεί ότι η θαλάσσια περιοχή προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες,
καθώς ο κόλπος της Γέρας υπάγεται στο δίκτυο «NATURA».  

Και ευχαριστίες  
Στην ανακοίνωσή της η τοπική κοινότητα Λουτρών ευχαριστεί τον πρόεδρο της ΔΕΔΑΠΑΛ και αντιδήμαρχο Καθαριότητας
κ. Κατζανό για τη μεταφορά των πλοιαρίων στη χωματερή.
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