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Ανακοίνωση Συλλόγου Οικολογίας και Περιβάλλοντος

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Το 1990 μετά από πολύμηνο αγώνα ο Σύλλογος Οικολογίας και Περιβάλλοντος μαζί με
Μορφωτικό Σύλλογο Πυργιού, Γυναικείο Αγροτουριστικό Συν/σμο Πυργιού, Αθλητικό
σύλλογο Πυργιού, Σύλλογο Φίλων του Εμπορίου και την καθολική συμπαράσταση όλων των
κατοίκων του Πυργιού και των απανταχού ευρισκομένων Πυργουσων και όλων γενικώς των
Χιωτών, κατόρθωσαν την ανάκληση των εγκρίσεων καταλληλότητας οικοπέδων και
αρχιτεκτονικών σχεδίων δυο μεγάλων τουριστικών μονάδων που θα κτιζόντουσαν στην
παραλία του Μαύρου Γιαλού στον Εμποριό. Είκοσι χρόνια μετά βλέπομε στην ίδια περιοχή
να ξεφυτρώνει …οικία ή κάτι τέτοιο και μάλιστα όπως πληροφορούμεθα με …όλες τις
άδειες.
Έπονται δε άλλα τέσσερα (;) κτίσματα . Δυστυχώς απ ότι φαίνεται, τότε που
γίνονταν οι κηρύξεις και οι ΖΟΕ από ανοησία, ή από πιέσεις, ή………. , αυτή η περιοχή
έμεινε εκτός. Το πρωτοφανές στην ιστορία όμως είναι ότι κανείς, κυρίως από τους
τοπικούς φορείς, ή δημοτικούς και νομαρχιακούς άρχοντες μας δεν διαμαρτυρήθηκε ή
αντέδρασε για το συγκεκριμένο κτίσμα . Εμείς για άλλη μια φορά επισημαίνουμε: Τα Μαύρα
Βόλια, αποτελούν το σήμα κατατεθέν για το νησί μας, παραλία μοναδική με ανυπέρβλητη
φυσική ομορφιά όχι μονάχα για την Χίο αλλά για το Αιγαίο ολόκληρο ,είναι δε κηρυγμένη
από την Αρχαιολογία από το 1990 με συγκεκριμένο τοπογραφικό. ( Θα μας ενδιάφερε πολύ
να γνωρίζαμε την εισήγηση της Κ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την κήρυξη της
ΖΟΕ στην συγκεκριμένη περιοχή). Και δεν είναι μόνο η απαράμιλλη ομορφιά της που την
καθιστά μοναδική. Είναι και η τεράστια σημασία που έχει από πλευράς αρχαιολογικής.
Φέρει την μοναδική μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου πάνω στο νησί μας από την 6η
π.Χ. χιλιετηρίδα. Οι ανασκαφές της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής , ΤΟ 19532-1953 και
η ανακάλυψη τάφου της πρώιμης εποχής του χαλκού συγκλονίζει σε παγκόσμια κλίμακα τον
επιστημονικό κόσμο. Παράλληλα τα Μαύρα Βόλια φέρουν και τη μαρτυρία ενός μοναδικού
γεωλογικού φαινομένου: την ύπαρξη λάβας , διαφορετικής σύστασης, από δυο ηφαίστεια
,τα οποία βρίσκονταν σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο ( δυο χιλιόμετρα). Τα βράχια
και τα πετρώματα το μαρτυρούν. Φαντασθείτε τώρα τον λόφο κτισμένο με κτίσματα σαν
αυτό και με δρόμους όπως έγινε στο συγκεκριμένο… Εμείς πριν από 20 χρόνια
κατορθώσαμε και γλιτώσαμε τα Μαύρα Βόλια από 2 τεράστια ξενοδοχεία συγκροτήματα.
Σήμερα τα Μαύρα Βόλια απειλούνται να καταντήσουν σαν τον Νάγο. Ένα κακέκτυπο θερινής
κατοικίας’. Την κυρία ευθύνη για το πώς θα καταντήσει ο Μαύρος Γιαλός φρονούμε ότι
φέρει ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης. Εμείς απαιτούμε όλα αυτά περί ΖΟΕ και
τσιμεντοποίησης του λόφου να αναθεωρηθούν εδώ και τώρα … Επί τέλους , αφήσατε να
καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον του Νάγου με πενταόροφες πολυκατοικίες. Μην
επιτρέψετε να τσιμεντωθούν και τα Μαύρα Βόλια.
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Αναρτήθηκε από Καφενείο Κέντρον
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Ανώνυμος είπε...

αγαπητοι..

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ εαν καποιος δεν προβει σε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Φαινεται οτι πολλα λογια αλλα απο διαθεση για πραξη καπου 'κολλαει' το
πραγμα. Ισως διοτι οι μικρες κοινωνιες -οπως αυτη της Χιου ονομαζουν την επερωτηση, την
καταγγελια και την αποδοση δικαιοσυνης χαφιεδισμο. ΛΑΘΟΣ. Δυστυχως αυτο το TABOO
πλανιεται πανω απο την 'υποληψη' ολων και τιποτα δεν παιρνει τον δρομο του...

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ . ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Μπορει να ανηκει
ιδιοκτησιακα-περιουσιακα σε εναν αλλα σαν ΑΓΑΘΟ ΑΝΗΚΕΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ και γιαυτο
ολοι οφειλουμε να το φροντιζουμε.

Προ 2 ημερων εκανα μια προταση. ΤΗν επαναλαμβανω..

να απαιτηθει η νομιμοτητα των ανωτερω μεσω τυπικης οδου

ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ τις καταγγελιες, και μονο με αυτον τον τροπο θα
ΥΠΟΧΡΕΩθΟΥΝ να απαντησουν-και εφοσον ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ αναλαμβανουν οι ελεγκτες
δημοσιας διοικησης-
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ολα αυτα ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (η οποια οταν και εαν εφαρμοσθει
λειτουργει.. )

ειχα προτεινει:

1. αναφορα και ερωτηση σχετικα με την νομιμοτητα των κτισματων στην πολεοδομια,
Νομαρχια ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, με αριθμο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.
2. ειναι υποχρεωμενοι να απαντησουν εντος συγκεκριμενου ευλογου διαστηματος 10-15
ημερων.
3. εαν οποιοσδηποτε ΔΕΝ απαντησει γινεται αιρτηση στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και
στους ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, οι οποιοι παρεμβαινουν αμεσα

εαν υπαρχει ευαισθητοποιημρνεος αρχιτεκτομας -πολιτικος μηχανικος, αναμεσα μας, Ας
αναλαβει την πρωτοβουλια να συνταξει τις αναφορες για να αρχισει η διαδικασια.

Μπορουν να συνυπογραψουν αρκετοι. Νομιζω οτι ακομα και ενας τυχαιος
'ευαισθητοποιημενος τουριστας' δικαιουται να το ζητησει .. ακομα και ενας
ευαισθητοποιημενος επαγγελματιας -αρχαιολογος, αρχιτεκτονας, οικολογος που θεωρει οτι
θιγεται το κοινο συμφερον μπορει να το ζητησει (ακομα και αν δεν ειναι Χιωτης πολιτης)...
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Ανώνυμος είπε...
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Μη ζητάτε και όνομα αυτού που συνέταξε την αναφορά. Τυπώστε την, υπογράψτε την και
καταθέστε την στη Νομαρχία και στην Κ Εφορεία

Προς: Νομάρχη Χίου κ. Λαμπρινούδη

Νομαρχία Χίου Τμήμα Πολεοδομίας

Κ' Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνη

Θέμα: Δόμηση στα Μαύρα Βόλια Χίου

Πρόσφατα ανεγέρθηκε οικοδομή στην περιοχή Μαύρα Βόλια της Χίου ακριβώς πάνω από
την ομώνυμη παραλία, οικοδομή που αποτελεί καταφανή βιασμό του περιβάλλοντος χώρου
αυτής της παγκοσμίου φήμης για το υπέροχο φυσικό κάλλος της ακρογιαλιάς.

Επειδή η περιοχή γενικότερα εμπίπτει στις διατάξεις ΖΟΕ αλλά και προστατεύεται από τον
αρχαιολογικό νόμο,

παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη νομιμότητα ή μη του εν λόγω κτίσματος και για
το τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να προστατεύσετε από δω και πέρα το φυσικό
περιβάλλον και τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής.

Αν το συγκεκριμένο σημείο της περιοχής εξαιρέθηκε από τις ΖΟΕ, παρακαλούμε να μας
γνωρίσετε το σκεπτικό αυτής της τυχόν ιδιαίτερης μεταχείρησης.
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Οι αιτούντες
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