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Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Με έκπληξη και οργή πληροφορήθηκα την δηµοσίευση του ΦΕΚ 2505/2011,
το οποίο εµπεριέχει την νέα ΚΥΑ µε θέµα “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες”.
Πρόκειται για την επίµαχη ΚΥΑ για χωροθέτηση νέων ζωνών
υδατοκαλλιέργειας και στην Κεφαλλονιά, η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες
αντιδράσεις στην κοινωνία του νησιού µας.
Η έκπληξη και οργή µου γίνεται ακόµη µεγαλύτερη καθώς από την
δηµοσίευση του ΦΕΚ αποκαλύπτεται ότι η ψήφιση της ΚΥΑ έγινε στις 4
Νοεµβρίου, την ηµέρα δηλαδή που θα παρεχόταν ψήφος εµπιστοσύνης
στην υπό αµφισβήτηση κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, η οποία λίγες
µέρες αργότερα θα παρέδιδε την εξουσία!
Είναι προφανές ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και εγώ προσωπικά, είµαστε
κάθετα αντίθετοι τόσο µε την οδό και την µεθόδευση που ακολουθήθηκε
(σχεδόν “εν κρυπτώ” την ώρα που πιστεύαµε ότι θα γινόταν µία
δηµόσια διαβούλευση) αλλά και µε την χρονική στιγµή που επιλέχθηκε
(την ώρα δηλαδή που η χώρα ήταν έτοιµη να αλλάξει κυβέρνηση)
Είναι επίσης γνωστή η αντίθεση µας και µε το περιεχόµενο της νέας ΚΥΑ η
οποία βρίσκεται σε πλήρη διάσταση µε την τοπική κοινωνία, όπως αυτή

εκφράστηκε µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και τις λαϊκές
συνελεύσεις στις περιοχές της Σάµης και του Πόρου, περιοχές που θίγονται
άµεσα από την εφαρµογή της.
Αξιότιµε κ. Υπουργέ
Οφείλω να σας επισηµάνω ότι η “βαριά βιοµηχανία” της Κεφαλλονιάς είναι ο
τουρισµός που αποτελεί την µόνη µας ελπίδα να αντεπεξέλθουµε ως κοινωνία
στην δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία που βρισκόµαστε.
Είναι λοιπόν βέβαιο ότι η εφαρµογή της ΚΥΑ µε την ανάπτυξη νέων
µονάδων υδατοκαλλιεργειών θα επιφέρει αποφασιστικό και τελειωτικό
χτύπηµα στην ήδη “τραυµατισµένη” τουριστική µας οικονοµία µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για το µέλλον του νησιού µας.
Και αυτό είναι κάτι που σε καµία περίπτωση δεν µπορώ να δεχθώ ως
∆ήµαρχος και ως Κεφαλλονίτης.
Αξιότιµε κ. Υπουργέ
Βρεθήκαµε προ τετελεσµένου µε την “ύπουλη” αυτή µεθόδευση που
ακολουθήθηκε για να ψηφιστεί αυτή η απαράδεκτη Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Για το λόγο αυτό η κοινωνία του νησιού µας, το δηµοτικό συµβούλιο και
εγώ προσωπικά θέλουµε να απευθυνθούµε προς τους υποψήφιους
νέους επενδυτές υδατοκαλλιεργειών που ετοιµάζονται να έρθουν στο
νησί µας και να τους καταστήσουµε σαφές ότι: Θα αντιταχθούµε
σθεναρά µε όλες µας τις δυνάµεις και δεν θα επιτρέψουµε να αναπτυχθεί
καµία νέα επένδυση υδατοκαλλιέργειας πλην των ήδη υφιστάµενων και
τους καλούµε να µην προχωρήσουν σε έναν τέτοιο σχεδιασµό διότι θα
συναντήσουν την δυναµική αντίδραση του ∆ήµου και της τοπικής µας
κοινωνίας
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