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ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ

Μια νέα δημόσια διαβούλευση (!), η νιοστή σε αριθμό... υποσχέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος,
αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος για το περιβόητο και καταταλαιπωρημένο...
Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης Παμβώτιδας. Αυτό δήλωσε από την Ηγουμενίτσα όπου
βρέθηκε ο Υπουργός, το πρωί της Τετάρτης...

Παραδέχτηκε κατ' αρχάς, ο κ. Φάμελλος πως η υπόθεση αυτή, καθυστέρησε πολύ. Το
απέδωσε εμμέσως, στην... υπερδιέγερση νομοθετικού έργου και παροχών προς την περιοχή
μας... η οποία κορυφώθηκε με την παραχώρηση του Πάρκου Πυρσινέλλα στο Δήμο
Ιωαννιτών. Μετά την παραχώρηση του Πάρκου στο Δήμο, ωστόσο ξεκίνησε όπως είπε, μια
συζήτηση για το ΠΔ της Λίμνης που δεν τελείωσε ακόμα.

Προσπέρασε διακριτικά ο κ. Φάμελλος την ερώτηση της δημοσιογράφου στην επισήμανση
πως το Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης, ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
υπόσχονταν τον περασμένο Οκτώβριο από το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ πως θα θεσμοθετηθεί ως το τέλος του 2017!
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«Δυστυχώς» είπε, «υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κείμενα που έχουν δημιουργήσει έναν
προβληματισμό. Εγώ έχω στα χέρια μου ένα σχέδιο...».

«Επιλογή μας είναι να ξεκινήσει η διαβούλευση και θα αναρτηθεί δημόσια η πρόταση. Δεν θα
προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά σχέδια και
συγκρουόμενα μεταξύ τους. Θα δώσουμε την ευκαιρία να ξανατοποθετηθεί η τοπική
κοινωνία» σημείωσε χαρακτηριστικά προσδιορίζοντας χρονικά για μέσα στο καλοκαίρι τη
δημόσια διαβούλευση...

Ποιος είπε άραγε στον κ. Φάμελλο πως η τοπική κοινωνία πρέπει να ξανατοποθετηθεί, για
τρίτη, τέταρτη ή άγνωστο ποια φορά, για ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που
κατάντησε γιοφύρι της Άρτας;

Την τοπική κοινωνία δεν την ενδιαφέρει μια ακόμα δημόσια διαβούλευση αλλά η θεσμική
θωράκιση και η προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας, γιατί μένει απροστάτευτη από το 2006!
12 χρόνια για να θεσμοθετηθεί ένα Προεδρικό Διάταγμα δεν είναι πολλά; Τα τρία εξ αυτών,
η ευθύνη ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι έχει μεγαλύτερες περιβαλλοντικές
ευαισθησίες σε σχέση με τους προηγούμενους...
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