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Ο Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Για ένα νόμο που στρέφεται τόσο κατά του περιβάλλοντος όσο και κατά της
επιχειρηματικότητας, έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος, ο
οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας και του Εθνικού
Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων με θέμα «Το μέλλον των
Προστατευόμενων Περιοχών στα πλαίσια του νέου Περιβαλλοντικού Νόμου».
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Ο κ. Φάμελος προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παρακάτω την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι
η ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου, μόνο από τη Ν.Δ. ήταν ένα μελανό σημείο για την
πολιτική ζωή του τόπου.

«Ένας νόμος που δεν ψήφισε κανένα άλλο κόμμα και καταγγέλθηκε από περιβαλλοντικές
οργανώσεις, αφού στρέφεται όχι μόνο εναντίον του περιβάλλοντος αλλά και κατά της
επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας νομικά ζητήματα, την ίδια ώρα που εξυπηρετεί
συγκεκριμένα συμφέροντα, καταργώντας τους φορείς διαχείρισης και απομακρύνοντας τη
χώρα μας από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Εκτός όλων αυτών, ο τρόπος με
τον οποίο ήρθε στη βουλή και ψηφίστηκε ήταν ένα δημοκρατικό πραξικόπημα, αφού η
κυβέρνηση αποφάσισε μέσα στην πανδημία και με παραβίαση κανόνων της βουλής, να
εισάγει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο εγείρει και μια σειρά θεμάτων
αντισυνταγματικότητας. Ήταν ξεκάθαρα ένα μελανό σημείο για πολιτική ιστορία του τόπου
και ήδη φαίνονται οι συνέπειες», είπε ο κ. Φάμελος.

Οι τοποθετήσεις

Η συζήτηση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους προέδρους των δύο Φορέων Διαχείρισης.

Ο κ. Φίλιος τόνισε ...

Από την πλευρά του ο κ. Φελέκης πρόσθεσε τα εξής:

Ομιλίες έκαναν επίσης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και μέλος του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Δημήτρης Δημητρίου («Σημασία του τοπικού χαρακτήρα των Διοικητικών
Συμβουλίων στους Φορείς Διαχείρισης»), ο επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Ηπείρου Δημήτρης Γκόλας («Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Στρατηγική
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030»), ο πρόεδρος του Πανελλαδικού
Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Μιχάλης Βάκκας
(«Η θυσία των Φορέων Διαχείρισης στο βωμό της 'Πράσινης Ανάπτυξης' και η επόμενη μέρα
του αντιπεριβαλλοντικού Νόμου»), ο γενικός διευθυντής της «Καλλιστώ» Σπύρος Ψαρούδας
και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης («Ο ρυθμιστικός
ρόλος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην ανάπτυξη και την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος»).
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Παρέμβαση έκανε τέλος και από ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Εθνικά θέματα και οικονομία

Πίσω από τις ανάγκες της οικονομίας τρέχει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Σε δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο
πρώην υπουργός κατηγόρησε τη Ν.Δ. ότι ενώ μπορεί να στηρίξει την πραγματική οικονομία
κάνοντας χρήση μέρους των χρημάτων που έχει η χώρα από το λεγόμενο «μαξιλαράκι», δεν
το πράττει, επιτείνοντας την αγωνία στην αγορά.

«Η κυβέρνηση δεν είναι επαρκής και τρέχει πίσω από τις ανάγκες, δημιουργώντας αγωνία
στην αγορά, με τους επιχειρηματίες να ξέρουν ότι στο τέλος του μήνα έχουν να πληρώσουν
υποχρεώσεις που δεν μπορούν να τις καλύψουν. Η Ν.Δ. είτε δεν έχει καταλάβει είτε
εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς είχαμε ταχτεί υπέρ της ένεσης ρευστότητας
από το κράτος για να στηριχτεί η εργασία κι όχι ανεργία», είπε.

Τέλος, έκανε αναφορά και στα εθνικά θέματα, για τα οποία υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα
παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή και δεν κάνει αντιπολίτευση σε θέματα εξωτερικής

«Η Ελλάδα είναι χώρα της δημοκρατίας και δεν αμφισβητεί δικαιώματα άλλων χωρών, αλλά
είναι και χώρα πολύ δυνατή κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς», είπε μεταξύ άλλων.
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