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Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντιστάσεως 20     

Ταχ. Κώδ. : 65 110   

Τηλέφωνο : 2513503265 

FAX : 2510834369 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Αγαπητοί Καβαλιώτες, αγαπητές Καβαλιώτισσες, 
 
Για ακόµη µία φορά, το κράτος αγνοεί τη βούληση της τοπικής µας κοινωνίας και αποφασίζει µόνο του, χωρίς εµάς, 
για το µέλλον και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής µας. 
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και Αερίου 
Α.Ε. σχεδιάζουν την εγκατάσταση πλωτού σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον κόλπο της Καβάλας, 
χωρίς όµως να έχουν συζητήσει το θέµα µε τους τοπικούς φορείς και χωρίς να έχουν κάνει την οποιαδήποτε 
προσπάθεια, για να διασφαλίσουν τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. 
 
Πολύ περισσότερο, χωρίς να µας έχουν πείσει για την ασφάλεια µίας τέτοιας εγκατάστασης σε µία περιοχή µε 
εκτεταµένη κατοικηµένη ζώνη και παράλληλες βιοµηχανικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Σε µια περιοχή που 
παράλληλα διαθέτει τουριστική κίνηση, αγροτική και αλιευτική δραστηριότητα. 
 
∆εν είναι τυχαίο εξάλλου που όλοι οι επιστηµονικοί φορείς της περιοχής έχουν ταχθεί εναντίον της συγκεκριµένης 
επένδυσης, καθώς οι επιπτώσεις τόσο από την καθηµερινή λειτουργία του πλωτού σταθµού όσο και σε περίπτωση 
ατυχήµατος θα είναι καταστροφικές και µακροπρόθεσµες για το ανθρώπινο  και φυσικό περιβάλλον της περιοχής µας. 
 
Η ίδια µάλιστα η αρχική µελέτη ασφαλείας, που η ∆ΕΠΑ κατέθεσε πριν από λίγο καιρό, επισηµαίνει την υποχρέωση 
της εταιρείας να συζητήσει τη βάση και την κατεύθυνση του σχεδιασµού µε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Ενώ 
όµως απέφυγαν συστηµατικά να συζητήσουν µαζί µας, την ίδια στιγµή έλαβαν µονοµερώς την απόφαση για την ένταξη 
του έργου στα «Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Τέτοιου είδους µεθοδεύσεις δεν δηµιουργούν κλίµα εµπιστοσύνης αλλά δυσπιστίας και καχυποψίας. 
 
Το ίδιο το Κράτος µάλιστα παρακάµπτει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της αιρετής Περιφέρειας ΑΜ-Θ και των 
διευρυµένων «Καλλικρατικών» ∆ήµων, παραγνωρίζοντας τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να σχεδιάζουν και να 
διεκδικούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για τις περιοχές τους. Όπως επίσης παρακάµπτει τους όρους του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου Καβάλας, που εγκρίθηκε µέσα στο 2013, αλλά και διεθνείς οδηγίες που ορίζουν την πρόληψη 
ατυχηµάτων σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. 
 
Ως Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχουµε θέσει ως αναπτυξιακή προτεραιότητα να προσανατολιστούµε στην προώθηση του 
τουρισµού, του αγροτο-διατροφικού τοµέα και της αλιείας στον κόλπο της Καβάλας. Είναι συνεπώς παραλογισµός η 
Περιφέρεια και οι ∆ήµοι από τη µια να διαχειρίζονται Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την ανάπτυξη του 
τουρισµού, των αγροτικών προϊόντων και της αλιείας στην περιοχή µας και το Κράτος από την άλλη να σχεδιάζει στην 
ίδια περιοχή, µε αντίστοιχους πόρους αλλά χωρίς διαβούλευση, µεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις που µπορεί να 
στοιχίσουν σε περίπτωση ατυχήµατος ζωές και φυσικούς πόρους για δεκαετίες.  
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι η κυβέρνηση µας αγνόησε και συνεχίζει να µας αγνοεί. Αυτή η «αποικιοκρατική» 
συµπεριφορά των κρατικών υπηρεσιών απέναντι στις τοπικές κοινωνίες πρέπει να λάβει την απάντησή της.  
 
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
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Είναι καθήκον όλων µας να συµµετέχουµε µαζικά την Πέµπτη στο Παγκαβαλιώτικο Συλλαλητήριο κατά του LNG, για 
να στείλουµε ένα πολλαπλό µήνυµα: 
 

� Η τοπική κοινωνία θέλει την ανάπτυξη, αλλά µε όρους που θα σέβονται το περιβάλλον και τις κοινωνικές 
ανάγκες. 

� Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός για την περιοχή µας πρέπει να βασίζεται σε εκτεταµένη διαβούλευση µε τους 
τοπικούς φορείς. 

� Έχουµε άποψη για την ανάπτυξη που θέλουµε για τον τόπο µας και δεν θα αποφασίζει κανένας άλλος για εµάς 
χωρίς εµάς. 

 
Καλούµε λοιπόν όλους τους πολίτες του Νοµού Καβάλας να είναι αύριο παρόντες σε αυτή τη µεγάλη συγκέντρωση και 
να συµµετέχουν µαζικά. 
 
Το µέλλον είναι στα χέρια µας.  

 

 

 

 

 


