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Παρόλο που η σύγχρονη κοινωνία είναι στα πρόθυρα 
μιας κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης, όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να εκφράζουν ζωηρό ενδι-
αφέρον για το περιβάλλον του πλανήτη. Όσον αφορά τους 
υγροτόπους, έχει γίνει πλέον συνείδηση, ότι τα φυσικά 
αυτά οικοσυστήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου, δια-
δραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον κύκλο του νερού και 
είναι ο καθρέφτης της υγείας του περιβάλλοντός μας. Συ-
νεπώς, η διατήρηση και διαφύλαξή τους συνδέεται άμεσα 
με την ικανότητα της σύγχρονης κοινωνίας για επιβίωση 
και ευημερία. 

Σε γενικές γραμμές, οι υγρότοποι ασκούσαν πάντα 
κάποια ιδιαίτερη έλξη στους ανθρώπους. Είναι δυναμικά 
στοιχεία που διαμορφώνουν τοπία, διαδραματίζουν σημα-
ντικό υδρολογικό ρόλο, επηρεάζουν το μικροκλίμα, καθο-
ρίζουν και συντηρούν τη σύνθεση της χλωρίδας και της 
πανίδας, δίνουν ζωή σε οικισμούς και υποστηρίζουν πο-
λιτισμούς. Οι σπάνιοι υγρότοποι της Κύπρου συνθέτουν 
τοπία μεγάλης οικολογικής και αισθητικής σημασίας. Με 
τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής, ίσως θεωρείται παράξενο 
να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους υγροτόπους του νη-
σιού. Όμως, στη Κύπρο έχουν αναγνωριστεί μερικοί από 
τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους –σε Μεσογειακό 
επίπεδο– υγροτόπους. Ίσως, αυτό το κομμάτι της Κύπρου 
να είναι και το πιο παραμελημένο, αφού πολλά θυσιάζονται 
στο βωμό του εποχιακού τρίπτυχου ήλιος-θάλασσα-καλο-
καίρι.

Οι Αλυκές της Λάρνακας, ανήκουν στο Δίκτυο Natura 
2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 2001, έχουν 
χαρακτηριστεί ως Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας από τη 
Συνθήκη Ραμσάρ. Το οικοσύστημα των Αλυκών φαίνεται 
να ήταν εξαιρετικής σημασίας στην αρχαιότητα, αφού δι-
έθετε πλούσιο υδροφόρο υπόστρωμα, εύφορες εκτάσεις 
γης, καθώς και άφθονο κυνήγι και ψάρεμα. Εικάζεται ότι 
στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονταν το μοναδικό στον ελ-
λαδικό χώρο ιερό της Άρτεμις σε παράκτια περιοχή, αυτό 
της Αρτέμιδας Παραλίας. Το τέμενος Hala Sultan Tekke, 
κτίσμα ορόσημο της περιοχής, κατασκευάστηκε το 1760 
στον τόπο ταφής της Umm Haram, συγγενή του προφή-

Αλυκές Λάρνακας
σχήματα νερού, πολιτισμού και «λυδία λίθος» επιβίωσης

τη Μωάμεθ. Αποτελεί έναν από τους πιο ιερούς χώρους 
προσκυνήματος για τους Μουσουλμάνους παγκοσμίως και 
δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το 2001, κατά τη δι-
άρκεια εργασιών συντήρησης, ανακαλύφθηκαν ευρήματα 
που μαρτυρούν τη χρήση του χώρου – πιθανότατα ως τό-
που λατρείας– από την ύστερη αρχαϊκή εποχή. 

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. το νησί της Κύπρου είχε αυ-
ξημένες ναυτικές ανάγκες λόγω της διογκούμενης εξα-
γωγής χαλκού και άλατος. Η περιοχή των Αλυκών αποτε-
λούσε ένα προστατευμένο φυσικό λιμάνι, σε μια ιδιαίτερα 
ευνοϊκή γεωπολιτικά θέση που επέτρεπε επαφές με τη 
Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο, το Αιγαίο, κ.ά. Στο νότιο τμή-
μα των Αλυκών, αναπτύχθηκε ο προϊστορικός οικισμός 
της Δρομολαξιάς - Βυζακιάς της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού. Η περιοχή εγκαταλείφτηκε γύρω στο 1100 π.Χ., 
πιθανότητα λόγω προσχώσεων που κατέστησαν το λιμάνι 
μη λειτουργικό. Παρ’ όλα αυτά, η εκμετάλλευση της πε-
ριοχής δεν σταμάτησε. Το αλάτι που πρόσφερε άφθονο, 
την καθιστούσε μία από τις πλουσιότερες πλουτοπαραγω-
γικές πηγές του νησιού. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
Ενετοκρατίας η παραγωγή πολλαπλασιάστηκε, το αλάτι 
αποτελούσε κρατικό μονοπώλιο και πωλείτο ακριβά στις 
διεθνείς αγορές. Η συλλογή του συνεχίστηκε μέχρι και τη 
δεκαετία του 1980.

Σήμερα, την περιοχή των Αλυκών διαχειρίζεται η Επι-
τροπή Προστασίας και Διαχείρισης των Αλυκών Λάρνακας,  
στην οποία συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Εδώ και 
μερικά χρόνια, πολλές επιβλαβείς ανθρωπογενείς παρεμ-
βάσεις που είχαν υποβαθμίσει σημαντικά το τοπίο, αντιμε-
τωπίστηκαν. Όμως, οι Αλυκές της Λάρνακας, οι υγρότοποι 
της Κύπρου και της Μεσογείου γενικότερα, είναι σήμερα 
τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα γιατί η σχέ-
ση ανθρώπου-υγροτόπων δεν βασίζεται πλέον σε κατανό-
ηση των υπηρεσιών τους.

Οι υγρότοποι αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες και αυξα-
νόμενες οικονομικές πιέσεις για εκμετάλλευση μέσα από 
αλόγιστες και ανεξέλεγκτες αναπτυξιακές δραστηριότη-
τες (μπαζώματα, εκχερσώσεις, διαμόρφωση παραλιών, 
δημιουργία οικοπέδων, εκμετάλλευση δημόσιου χώρου 
από ιδιώτες, κυκλοφορία τροχοφόρων κ.ά.). Συχνά κατα-
γράφεται, λοιπόν, η προβληματική και εν πολλοίς αντιφα-
τική σχέση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των 
άλλων πτυχών της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής ζωής της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό συμβαί-
νει γιατί κυριαρχεί ένας παθητικός λόγος περί των αιτιών 
της ολοένα αυξανόμενης περιβαλλοντικής καταστροφής, 
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καθώς επίσης και μονοδιάστατες επισημάνσεις αναφορικά 
με διάφορους στόχους, διεξόδους και προοπτικές. 

Ο ρόλος της δημόσιας και δημοτικής διοίκησης είναι 
σημαντικός. Τα κέντρα αποφάσεων πρέπει να προβάλουν 
πειστικά σημαντικές ιδέες που έχουν, εδώ και χρόνια, τεκ-
μηριωθεί, όπως για παράδειγμα η ανάγκη διατήρησης και 
προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
οι προϋποθέσεις για ριζική αλλαγή των προτύπων παρα-
γωγής και κατανάλωσης και η δυνατότητα επαναπροσα-
νατολισμού της παιδείας και της έρευνας. Επιπρόσθετα, 
ευθύνες πρέπει να αποδοθούν και στο κοινωνικό σύνολο, 
που είτε είναι αδιάφορο, ανενεργό και ανεκτικό ή στηρίζει 
πρότυπα ανάπτυξης με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις 
στην αειφορία του τόπου. Το μέλλον όμως είναι στα χέ-
ρια της κοινωνίας των πολιτών αρκεί να αποκτήσουμε την 
αναγκαία ενημέρωση και να μετατρέψουμε την απαραίτητη 
ευαισθητοποίηση σε δυναμική διάθεση και κινητοποίηση 
πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρω-
πο (Med-INA), έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του προ-
γράμματος «Η συμβολή των πολιτιστικών αξιών σε δρά-
σεις αποκατάστασης των Μεσογειακών υγροτόπων» που 
σκοπό έχει να συνεισφέρει σε δράσεις αντιμετώπισης των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι με όχημα 
τις πολιτιστικές αξίες. Μέσα στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με τους το-
πικούς φορείς (Δήμος Λάρνακας, Larnaka Tourism Board, 
Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, Αρχή Λιμένων Κύπρου, 
κ.ά.) για την προώθηση δραστηριοτήτων που θα εξασφα-
λίζουν την προστασία και προβολή της περιοχής. Οι ήπιες 
μορφές τουρισμού και η περιβαλλοντική εκπαίδευση, για 
παράδειγμα, μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την 
ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ευ-
αισθητοποιώντας κυρίως τους νέους (τους μελλοντικούς 
διαχειριστές και χρήστες του), τονώνοντας ταυτόχρονα 
την τοπική οικονομία.

Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση, προτείνεται ως αποτε-
λεσματικότερη λύση στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής 
προστασίας γιατί όχι μόνο δεν κρατά τον άνθρωπο μακριά 
με σκοπό να προστατέψει τη φύση, αλλά βασίζεται σε αυ-
τόν για να το επιτύχει. Η περιοχή των Αλυκών της Λάρνα-
κας είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό και πολιτιστικό μνημείο 
που, μέσω της προστατευόμενης περιοχής των λιμνών, 
των αρχαιολογικών μνημείων του και των παραδοσιακών 
μεθόδων συγκομιδής του αλατιού, τονίζει τους δεσμούς 
που ενώνουν τους ανθρώπους και τη φύση διαχρονικά. 
Η παραπάνω προσέγγιση δεν επιχειρεί να χειραγωγήσει 
απόψεις, αλλά θα λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός 
που συνεχώς μεταβάλλεται και αναπτύσσεται.

Med-INA (Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άν-
θρωπο)

Βουκουρεστίου 23, 106 71 Αθήνα, Ελλάδα 

T: +302103600711 F: +302103629338

E: secretariat@med-ina.org W: http://www.med-ina.org 
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