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«Γιάννης

κερνά,

Γιάννης

Υψηλόβαθµο
. της κυβέρνησης
συνεργάτη

πίνει;».

στέλεχος
και στενό

«Σε δίχτυα συµφερόντων
σι ιχθυοκαλλιέργειες»

του τέως πρωθυπουργού
Γ. Παπανδρέου

καταγγέλλουν

ανοιχτά

σε ό,τι αφορά
χωροταξικό

πλέον,

το ειδικό

για τις υδατοκαλλιέργειες,
που επιτρέπει

τη δηµιουργία

εγκαταστάσεων-µαµούθ,
µε ό,τι αυτό

συνεπάγεται

για

την

των υδάτινων

σηµαίνει ότι οι υδατοκαλλιέργειες
δεν πρέπει να σεβαστούν
απόλυτα το περιβάλλον
και να τηρούν όλα τα αναγκαία
προστατευτικά µέσα,
για τη διαφύλαξή του. Σ' αυτό
πρέπει να συµβάλει το εθνικό
σχέδιο χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργε
χωρίς µισόλογα
και σκιές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει βαρύνοντα λόγο
και πρέπει η θέση να λαµβάνεται
για ιχθυοτροφείατέρατα, σοβαρά υπ' όψιν κι όχι
εκ των υστέρων».
καταστροφή του

υποβάθµιση
οικοσυστηµάτων. ^

AvnouxiES

και
παράδοση άνευ όρων otous
επιχειρηµατ^, προκάλεσε n
Κοινή Υπουργική Απόφαση
για το ειδικό χωροταξικό.
∆εν έλειψαν και προσωπικέε
επιθέσει κατά του
υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού, Π. Γερουλάνου,
για ιδιοτελή κίνητρα
περιβάλλοντο5

Tns ΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

«Πραξικόπηµα»

«Θεωρώ ότι είναι πραξικόπηµα
παίρνει µεγαλύτερες
αυτό που έγινε στην περιοχή
διαστάσεις, αφού,
µας», λέει ο δήµαρχος
σύµφωνα µε πληροφορίες,
Καρυστίας Ευβοίας, Νίκος
υπέβαλε την παραίτηση
Μανώλης. «Αποφασίζοµεν
του ο πρόεδρος του Εθνικού
και διατάσσοµεν. Εµείς είµαστε
Συµβουλίου
Χωροταξικού
αρνητικοί µε τις ενέργειες
Σχεδιασµού και Αειφόρου
που γίνονται χωρίς τη γνώµη
Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), Λουδοβίκος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Βασενχόφεν, οµότιµος
Περνούν όλα εν κρυπτώ, χωρίς
καθηγητής του ΕΜΠ, αλλά
τη γνώµη τη δική µας. To
δεν έγινε δεκτή. Την Κοινή
θεωρούµε αντιδεοντολογικό
Υπουργική Απόφαση υπογράφει
και απαράδεκτο.
Στη δική
ως πρώτος τη τάξει ο
µας περίπτωση, η περιοχή είχε
m υπουργός
Περιβάλλοντος
χαρακτηριστεί τουριστική,
ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει βοϊκός είναι σχεδόν κορεσµένος την ίδια µέρα δηµοσιεύθηκε
λουµε να καταλάβουµε τι ακριβώς
Γιώργος Παπακωνσταντίνου,
παραθεριστική ζώνη β' κατοικίας.
η εξυπηρέτηση συγκεκριµένων για νέες µονάδες.
και σε ΦΕΚ; Χαίροµαι που είµαι
συνέβη και γιατί παραιτήθηκε
αλλά τη συνυπογράφει µάλιστα
Παρ' όλ' αυτά οι µελέτες,
συµφερόντων, παρά η
ο πρόεδρος του
Ευθέως κατηγορεί τον υπουργό πολίτης ενός κράτους, µε
και ο υπουργός Πολιτισµού
που έχουν παρουσιάσει
ουσία της ορθολογικής ανάπτυξης
Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού
Πολιτισµού και Τουρισµού,
τέτοιες διαστηµικές ταχύτητες...»,
και Τουρισµού, Παύλος
µε ψευδή στοιχεία, χωροθετούν
ότι είναι πίσω από την ιστορία
τονίζει.
Σχεδιασµού και Αειφόρου
των υδατοκαλλιεργειών.
Γερουλάνος.
µια τεράστια περιοχή για
Θυσίασαν δεκάδες άκρως
Ανάπτυξης, Λουδοβίκος
του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών,
Κατά τον κ. Γεωργίου:
εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών.
Βασενχόφεν».
τουριστικές περιοχές, για να εξυπηρετήσουν
ο κ. Γεωργίου.«Γνωρίζουµε ότι οι Ιχθυοκαλλιέργειες
Η σύζυγος
Εµείς έχουµε τέσσερις
συγκεκριµένους.
«Η συγκεκριµένη ΚΥΑ
Κεφαλονιάς ανήκουν Ο Γιάννης Τσιφόρος, γενικός
µονάδες στο δήµο µας και θεωρούµε
Συµπτωµατικό; To µέλος
Και προς µεγάλη µου σηµαίνει καταστροφή της περιοχής
στον υπουργό Πολιτισµού, διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ,
πως είναι υπεραρκετές».
της Πανελλήνιας Συντονιστικής
έκπληξη, το υπογράφει και ο
µας (Καρυστία Ευβοίας).
Παύλο Γερουλάνο, του που είναι µέλος του ΕΣΧΣΑΑ,
Επιτροπής Αγώνα κατά
τηρεί αποστάσεις απ' όλα αυτά:
υπουργός Τουρισµού αυτό!».
∆ίνει την ευκαιρία να αδειοδοτηθούν
οποίου οι άδειες είχαν ανασταλεί
Ο δήµαρχος Καρυστίας σηµειώνει
των Ιχθυοκαλλιεργειών, Κυριάκος
«Οι υδατοκαλλιέργειες είναι
µονάδες-τέρατα,
και τον έκαιγε το χωροταξικό.
πως «µε το νέο χωροταξικό
Γεωργίου, δεν θεωρεί ^
Ετο πόδι οι κάτοικοι
πραγµατικά ένας ano τους
οι οποίες κανένα καλό δεν
Η σύζυγος του, στο
µπορεί άνετα να έρθουν
τυχαίο ότι η Λιβανέζα σύζυγος
πιο σηµαντικούς αναπτυξιακούς
διάστηµα που είναι υπουργός
Εξαλλοι πάντως είναι γενικά θα προσφέρουν στον τόπο, απεναντίας
σι µεγάλοι επιχειρηµατίες
Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου είναι,
και εξωστρεφείς κλάδους
οι κάτοικοι στην Καρυστία
θα διώξουν όλον τον ο κ. Γερουλάνος είναι και µέλος
ή και ξένα συµφέροντα
σύµφωνα µε την ιστοσελίδα
της αγροτικής οικονοµίας κι οπωσδήποτε
του Συνδέσµου Θαλασσοκαλλιεργητών
Ευβοίας διότι, όπως σηµειώνουν,κόσµο. Η περιοχή µας, που είναι
να εγκαταστήσουν την ιχθυοκαλλιέργειά
www.kefish.gT,
διευθύνουσα
πρέπει να στηριχθεί
δίπλα στην Αθήνα, είχε χαρακτηριστεί
Ελλάδος και διευθύνουσα
κάποιοι έχουν βάλει
τους, δηλαδή ιχθυοκαλλιέ
σύµβουλος στην οικογενειακή
η ανάπτυξή του, αφού η
β' παραθεριστική
σύµβουλος των
στο µάτι την περιοχή τους και
σε
επιχείρηση «Κεφαλονιά
πάνε να χωροθετήσουν εγκαταστάσεις
κατοικία. Οµως, διαπιστώσαµε Ιχθυοκαλλιεργειών Κεφαλονιάς. Ελλάδα έχει µια ηγετική θέση
µια κλειστή θαλάσσια περιοχή,
Fisheries».
στην παγκόσµια
εξαγωγή
Πώς γίνεται ο σύζυγος
ξαφνικά ότι αυτό δεν ισχύει
ιχθυοκαλλιεργειών-µαµούθ.
όπως το Μαρµάρι. ∆εν
Ηδη από τις 30 Σεπτεµβρίου
προϊόντων
υδατοκαλλιεργειών.
To υπουργείο
. Σ' ένα πρωινό ανέτρεψαν τα να συνυπογράφει το χωροταξικό
θέλουµε καταστροφή του θαλάσσιου
2θΐι, σε συνεδρίαση της
Κατέχει το 54%της παγκόσµιας
πάντα... Πώς βρέθηκαντόσοι
για τις ιχθυοκαλλιέργειες;
Περιβάλλοντος το διέψευσε
περιβάλλοντος και
Βουλής ο βουλευτής της
αγοράς. Αυτό όµως δεν
Τυχαίο; ∆εν νοµίζω. Θέ¬
χθες, σηµειώνοντας ότι ο Ευ¬ υπουργοί και υπέγραψαν και
την υποβάθµιση γενικά της
Ν.∆., Κώστας Μαρκόπουλος,
περιοχής µας, µε µηδενισµό
είχε καταγγείλει ότι τη µελέτη
της αξίας γης, αφού υπάρχουν
την πλήρωσε, επειδή δεν είχε
οικόπεδα που προσφέρονται
χρήµατα το υπουργείο Περιβάλλοντος,
για την ανέγερση κατοικιών
η Ενωση Ιχθυοκαλλιεργητών!
Συµβουλίου
Χωροταξικού
Σχεδιασµού
το ΥΠΕΚΑ υπεραµύνθπκε
του Ειδικού
Για «σαφέ$ πλαίσιο κατευθύνσεων
για
κ.ά. Μια υπέροχη
«Μήπως βάλαµε
και Αειφόρου Ανάπτυξα
(ΕΣΧΣΑΑ). «To
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για tis
την ανάπτυξη του κλάδου και την προστασία
περιοχή αυτή τη στιγµή, αν εφαρµοστεί
τους λύκους να φυλάνε τα
υδατοκαλλιέργειε$.
∆εν κατάφερε, εντούtois, ειδικό πλαίσιο επιδιώκει να προσφέρει
του περιΒάλλοντο5» έκανε λόγο το
η ΚΥΑ, πια καταστρέφεται.
πρόβατα;», είχε διερωτηθεί.
λύσεις σε προβλήµατα χρήσεων γα ενώ
να
αποφύγει
νέο
κύκλο αντιδράσεων
υπουργείο ΠεριΒάλλοντο5 χθες, σε ανακοίνωση
Εµείς θα το θέσουµε
Με αφορµή το χθεσινό ρεπορτάζ
[...] δίνει τη δυνατότητα op9ns ανάπτυξα
που εξέδωσε σχετικά µε το ζήτηµα -αυτή τη φορά από ένα πλήθθ5 δηµόσιων
στην ΚΕ∆Ε. ∆εν θα επιτρέψουµε
της «E», για την Κοινή
ενό5 δυναµικού
φορέων και κινήσεων πολιτών, που ζήτησαν των υδατοκαλλιεργειών,
Tns unoYpaqms Κοινή5 Υπουργική5
να έρθει ούτε µια
Υπουργική Απόφαση για το
µε επιστολή tous την άµεση ανάκληση κλάδου σηµαντικού για την ελληνική οικονοµία».
Απόφασα
για το χωροταξικό σχεδιασµό
µονάδα
παραπάνω
απ' αυτές
χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες,
για tis υδατοκαλλιέργειες. Με στόχο να κατευνάσειTns σχετικής ΚΥΑ.
που
υπάρχουν.
Θα
πάρουµε
ο βουλευτής Κ.
Τέλθ5, το ΥΠΕΚΑ σπεύδει να σηµειώσει
Oncos χαρακτηριστικά
αναφέρεται στο
τα κύµατα διαµαρτυριών
που ξεσηκώθηκαν
το
νόµο
στα
χέρια
µας.
Η τοπική
Μαρκόπουλος τονίζει: «Η αλληλουχία
του ειδικού πλαισίου
κείµενο του υπουργείου,
το ειδικό πλαίσιο ncos n θεσµοθέτηση
για την κατάφωρη αγνόηση
κοινωνία είναι µαζί µας,
υπογραφής και δηµοσίευσης
«ήταν υποχρέωση
που απέρρε από
είναι «προϊόν ευρύτατα
διαβούλευons»,
του Εθνικού Συµβουλίου
Χωροταξικού
έχουµε καΐκια µεγάλα, που
την ίδια µέρα παραβιάζει
την
Κοινοτική
νοµοθεσία
καθώ5 και τη
ενώ
στην
ΚΥΑ
-n
οποία
υπογράφτηκε
Σχεδιασµού-αρµοδίου
να
εκφράζει
επιστηµονική
τα κλουβιά θα τα τραβήξουν
κατάφωρα κανόνες
Tns Επικρατείας».
από tis 4 Νοεµβρίουενσωµατώθηκαν νοµολογία του Συµβουλίου
γνώµη για τα χωροταξικά σχέδια
να τα πάνε στην Τουρκία».
*«.διαφάνειας, πολιτικής ηθικής
απόψεΐ5 των µελών του Εθνικού
Κ.ΑΝΤ.
annio@enet.gr
Tns
οι
και
τη
χωροταξική
πολιτική
xoipasκαι δεοντολογίας και δείχνει
Ηιστορία

Υπεραµύνεται της πολιτικής του το υπουργείο
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