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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΙΟΥ

Ως το χειρότερο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει κατατεθεί έως τώρα
χαρακτηρίζουν σε κοινή δήλωσή τους ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Συλλόγου Προστασίας
Περιβάλλοντος Ιωαννίνων» Αδαμάντιος Ζώλας και οι εκπρόσωποι των οικολογικών
οργανώσεων στο νέο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Αποστόλης
Κοκορδάτος (τακτικό μέλος) και Γιάννης Παπαδημητρίου (αναπληρωματικό μέλος).

«Πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια από τη σύνταξη του πρώτου Σχεδίου Προεδρικού
Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβώτιδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έκτοτε
ακολούθησαν διάφορα Σχέδια, το καθένα χειρότερο από τα προηγούμενα, όπως έχει
επισημάνει εύστοχα το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατά τη
διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης επί ενός από αυτά: «Οικονομικά συμφέροντα,
πολιτικές σκοπιμότητες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις από ντόπιους παράγοντες,
ανεπίσημα και ανυπόγραφα κείμενα, ολιγωρία και καθυστέρηση και από την Κεντρική
Διοίκηση του Υπουργείου, είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός Σχεδίου Π.Δ., που
μοναδικό στόχο είχε να ισορροπήσει όλα τα παραπάνω αντί να προστατεύσει τη λίμνη και
το οικοσύστημά της... Αντί να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα και να δημιουργεί
ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προστασία και διαχείριση της λίμνης, είναι το χειρότερο
που έχει κατατεθεί έως τώρα» (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/Τμ. Ηπ. 764/24-4-2012)» τονίζεται. Το αυτό
και ακόμα περισσότερο ισχύει για το σημερινό υπό διαβούλευση Σχέδιο, το οποίο, παρά τις
όποιες διαφοροποιήσεις, είναι άκρως εχθρικό και καταστροφικό για την Παμβώτιδα, καθώς
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μεταξύ άλλων:

1) Αντί να προβλέψει την τμήση του αναχώματος, που κατασκεύασε η χούντα στην περιοχή
της Αμφιθέας και να προβλέψει την επανασύνδεση της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης με
τις κύριες πηγές τροφοδοσίας της, έρχεται να διαιωνίσει την παρουσία του.

Ακόμα χειρότερα, νομιμοποιεί ρητά τη μεγαλύτερη ίσως απειλή αυτής της περιόδου για τη
συνολική ανάταξη του λιμναίου οικοσυστήματος, τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και
δραστηριότητες στον υδροβιότοπο της ζώνηςΑ4.1 πίσω από το ανάχωμα της Αμφιθέας.
Συγκεκριμένα το Σχέδιο ορίζει ότι «επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και υποδομές για τη
διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού – εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και όλων των
συναφών δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού και αναψυχής)». Είναι
προφανές ότι το Σχέδιο δίνει το πράσινο φως όχι μόνο στη γιγάντωση του παράνομα
κατασκευασμένου ναυταθλητικού στίβου αλλά και στα «οράματα» τουριστικής ανάπτυξης
της συγκεκριμένης ζώνης, αξιοποιώντας την παρουσία του καθαρού νερού από τις πηγές
τροφοδοσίας. Στην πραγματικότητα η αποκατάσταση των φυσικών και βιολογικών
λειτουργιών ολόκληρης της λίμνης, την κρίσιμη κατάσταση της οποίας δεν παραλείπουν
κατά τα λοιπά να επισημαίνουν οι πάντες, θυσιάζεται στο βωμό των σχεδίων για τη
συγκεκριμένη ζώνη.

2) Νομιμοποιεί την μετατροπή του τεράστιου υγροβιότοπου Ανατολής -Κατσικά σε χερσαία
έκταση με συνέπεια τον αφανισμό των υγρολιβαδικών εκτάσεων, όπου προ της κατασκευής
του άλλου αναχώματος γινόταν η εναπόθεση του οργανικού φορτίου της λίμνης και ο
φυσικός της αυτοκαθαρισμός.

Μετά από αυτές τις δύο επισημάνσεις ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων
και οι προταθέντες απ' αυτόν εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων στο νέο Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης δηλώνουν δημόσια και προς κάθε κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη
υποχώρηση και αυτής της Κυβέρνησης στα κατ' εξοχήν καίρια προβλήματα διαχείρισης
αποτελεί «αιτία πολέμου» και οδηγεί στην απόρριψη του παρόντος Σχεδίου. «Δηλώνουμε
επίσης ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ρόλους χειροκροτητή της καταστροφής της
Παμβώτιδας» καταλήγει η ανακοίνωση και οι υπογράφοντες καλούν όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς :

– Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και γενικά την επιστημονική κοινότητα
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– Τους επιστημονικούς συμβούλους της Πολιτείας, την Επιτροπή «Φύση 2000», το Τεχνικό
Επιμελητήριο και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

– Τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις και τους συλλογικούς φορείς της περιοχής

να αντιταχθούν με δημόσιο και σαφή λόγο στις επιχειρούμενες μεθοδεύσεις.

Και οι οικολόγοι

Για «οφθαλμαπάτη» κάνει λόγο η Τοπική Κίνηση των Οικολόγων Πρασίνων Ιωαννίνων
αναφερόμενη στον ορισμό του Φίλιππα Φίλιου, στη θέση του προέδρου του Φορέα
Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Οικολόγων – Πρασίνων, γλαφυρή αλλά τόσο εύστοχη, έχει ως
εξής:

«Ένα κρύο πρωτοχρονιάτικο (και όχι πρωταπριλιάτικο) αστείο επιφύλαξε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τους πολίτες Ιωαννίνων και περιχώρων. Μήπως
διότι ακόμη στην Ήπειρο ισχύει το «ότι δηλώσεις είσαι»; Άλλωστε τι παραπάνω γνωρίζουν
οι επιστήμονες του περιβάλλοντος με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο όπως
προβλέπει η νομοθεσία για την θέση αυτή;

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας
λοιπόν, ως ειδικός επιστήμονας για να γιατρέψει τα πάνδεινα προβλήματα της, επιλέχθηκε
ένας ειδικός στην οφθαλμολογία, ένας άνθρωπος που ξέρει να στέλνει εξώδικα στις
επιστημονικές περιβαλλοντικές οργανώσεις όταν καταγγέλλουν τις αμέτρητες παραβάσεις
που επιβεβαίωσαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος των οποίων τα πρόστιμα εκκρεμούν! Έναν
άνθρωπο καλό γνώστη της τοπικής αυτοδιοίκησης (και της τοπικής διαπλοκής) που για
δεκαετίες ως δήμαρχος είναι συνυπεύθυνος για την τραγική κατάσταση της λίμνης, με
ρύπανση, μπαζώματα, καταπατήσεις, σκουπίδια, καταστροφική κοπή καλαμώνων με
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μηχάνημα του δήμου, ένας δήμαρχος που πρωτοστάτησε προσωπικά στην σκανδαλώδη
παράνομη κατασκευή στίβου θαλάσσιου σκι μέσα σε υγρότοπο διεθνούς σημασίας για
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και τέλος με νεκρά ψάρια να ξεβράζονται συχνά στις
ακτές της επί ημερών του πιθανότατα από την αηδιαστική δυσωδία της τοπικής ομερτά!

Αιδώς Αργείοι! Τι άλλο μας ετοιμάζουν στην Ήπειρο μετά την εξόρυξη υδρογονανθράκων, το
κυνήγι στην καρδιά της προστατευόμενης περιοχής του δέλτα Καλαμά και στον Αμβρακικό,
καθ'όσον προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή μας, ενώ
για την σκανδαλώδη υπόθεση με τα σκοτωμένα αγριόγιδα της Τύμφης ακόμη περιμένουμε
τους λαθροθήρες να δικαστούν;

Αυτό το μέλλον λοιπόν μας επιφυλάσσει η κεντρική πολιτική εξουσία και τα τοπικά σαΐνια
της;».
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