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Για την κατάργηση του Φορέα Λίμνης και αυθαιρεσία

Μετά την δήλωση του βουλευτή του Χρήστου Μαντά, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε χθες το
απόγευμα σε ανακοίνωση κατά των βουλευτών, προσωπικά στον Μιχάλη Κασσή, που
ψήφισαν στη Βουλή υπέρ της κατάργησης και συγχώνευσης των Φορέων Προστατευόμενων
Περιοχών κια ιδιαίτερα της κατάργησης του Φορέα της Παμβώτιδας.

Η ψηφοφορία έγινε ονομαστική με απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ και το επίμαχο άρθρο 9 πέρασε
οριακά με 130 υπέρ και 127 κατά.

«Σε τοπικό επίπεδο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθοριστική αρνητική συμβολή στην κατάργηση
του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης και στη συγχώνευση των υπολοίπων, έχουν όλοι οι
τοπικοί βουλευτές τόσο της Ν.Δ όσο και ο ανεξάρτητος Μ. Κασσής. Φυσικά δεν θα περίμενε
κανείς από τους βουλευτές της Ν.Δ. που είναι πιστοί εκφραστές πελατειακών
συμφερόντων να ψηφίσουν αρνητικά, θα μπορούσε όμως να προσδοκά τη διαφοροποίηση
του ανεξάρτητου κ. Κασσή ο οποίος δεν σταματά να διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι
έχει απεξαρτηθεί από το φθαρμένο πολιτικό σύστημα.
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Δυστυχώς,προσθέτει, η ψήφος του υπέρ της κατάργησης των φορέων διαχείρισης
αποδεικνύει την ειλικρίνεια των δηλώσεών του και κατατάσσει για μια ακόμη φορά τον
σημερινό βουλευτή και πρώην δήμαρχο Περάματος στο «Πάνθεον» των υπευθύνων για την
υποβάθμιση της Παμβώτιδας».

Από την κρτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν γλίτωσε και ο δήμος Ιωαννιτών ο οποίος «κατηγορείται» για
αυθαιρεσία:.

«Πριν δε ακόμη στεγνώσει το μελάνι της καταδικαστικής για την Λίμνη μας απόφαση, το
τοπικό πολιτικό σύστημα ενθαρρυμένο από την προοπτική της κατάργησης του φορέα
διαχείρισης!!! έχει αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο
Δήμος Ιωαννιτών προχωρά σε αυθαίρετη επέμβαση με μηχάνημα μέσα στον υγροβιότοπο
της Παμβώτιδας προκειμένου να διαμορφώσει την πίστα θαλασσίου σκι, αγνοώντας το
καθεστώς προστασίας και θεωρώντας πολυτέλεια όχι μόνο την περιβαλλοντική
αδειοδότηση αλλά και αυτή την ύπαρξη μελέτης».

Γιατί ψήφισε θετικά ο κ. Κασσής

Για την θετική ψήφο του ο κ. Κασσής είχε ερωτηθεί, πριν την «επίθεση» του τοπικού
ΣΥΡΙΖΑ, από τους «Ν.Α» και η απάντηση του βουλευτή ήταν ότι ψήφισε το σχετικό άρθρο με
το σκεπτικό ότι, «όπως λειτουργούν οι Φορείς Διαχείρισης δεν παράγουν έργο, έχουν
εγκαταληφθεί και δεν προσφέρουν αυτά για τα οποία ιδρύθηκαν». Ιδιαίτερα για τον Φορέα
της Λίμνης υποστήριξε ότι οι αρμοδιότητες του δεν χάνονται, θα ασκούνται από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο ίδιος θα προτιμούσε να συγχωνευτούν οι Φορείς της Ηπείρου
σε έναν, αλλά αυτό δεν προωθήθηκε από την κυβέρνηση.
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