
Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο ΠΣ 13/12/15 για 
τον Χωροταξικό Σχεδιασμό στην ΠΙΝ

Η Λ. Συσπείρωση θεωρεί ότι η γη και η χρήση της γης είναι κοινωνικό αγαθό. 
Στόχος και κριτήριο για την οργάνωση του κοινωνικού χώρου πρέπει να είναι 
η συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών δηλαδή:

 Ισόρροπη ανάπτυξη των διαφορετικών τομέων και κλάδων της 
οικονομίας

 Προστασία του περιβάλλοντος και του οικιστικού ιστού

 Προστασία της Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας (π.χ. Βιολογικοί 
καθαρισμοί, έργα Αντισεισμικής, Αντιπυρικής και Αντιπλημμυρικής 
προστασίας, σύγχρονη αποκλειστικά δημόσια διαχείριση σκουπιδιών 
κ.α.)

 Διεύρυνση του λαϊκού εισοδήματος και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και της νεολαίας

 Προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς

Όλα αυτά για να επιτευχθούν προϋποθέτει να σταματήσουν η γη , οι 
θάλασσες , οι λιμνοθάλασσες, τα βουνά και οι ακτές να είναι εμπόρευμα και 
να αξιοποιούνται για την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, όπως 
γίνεται τώρα στον καπιταλισμό.  Προϋποθέτει δηλαδή να υπάρχει κοινωνική 
ιδιοκτησία στην γη, κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας για την ικανοποίηση 
των λαϊκών αναγκών , προϋποθέτει ρήξη με τα μονοπώλια και την εξουσία 
τους, αποδέσμευση από την ΕΕ με Εργατική Λαϊκή Εξουσία.

Τα 2 σχέδια που έρχονται σήμερα για συζήτηση στο ΠΣ (της εταιρείας 
ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και της πλειοψηφίας (ΣΥΡΙΖΑ- ΛΑΕ) κινούνται ακριβώς 
στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην ενίσχυση της κερδοφορίας των 
επιχειρηματικών ομίλων , παρά τις επιμέρους διαφορές τους σε δευτερεύοντα 
ζητήματα και σε θέματα τακτικής. Και τα δύο κείμενα των εισηγήσεων 
επικαλούνται ως βασικές αρχές για τον χωροταξικό σχεδιασμό την Ατζέντα 
2020 της ΕΕ , το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
την εφαρμογή της Κ.Α.Π. , δηλαδή την ενίσχυση της καπιταλιστικής 
κερδοφορίας.

Η πρόταση και των 2 εισηγήσεων, συγκεντρώνει βαριές βιομηχανικές 
δραστηριότητες στα 4 μεγάλα νησιά της Περιφέρειας.



Έτσι στην Κέρκυρα προτείνουν: Ιχθυοκαλλιέργειες, Αιολικά πάρκα στα βουνά 
και την θάλασσα, Χώρους εξόρυξης υδρογονανθράκων

Στην Λευκάδα: Αιολικά πάρκα

Στην Κεφαλονιά: Αιολικά πάρκα, Ιχθυοκαλλιέργειες, Εξόρυξη 
Υδρογονανθράκων

Στην Ζάκυνθο: Αιολικά και Φωτοβολταικά πάρκα, Εξόρυξη Υδρογονανθράκων

Όλες αυτές οι βιομηχανικές δραστηριότητες συγκρούονται με την τουριστική 
οικονομία, καθώς και τις αγροτικές καλλιέργειες. Δεν τους ενδιαφέρει! Θέλουν 
να εξυπηρετήσουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όσα διατείνονται και οι 2 εισηγήσεις για «ισόρροπη ανάπτυξη» Αγροτικής 
Οικονομίας και Τουρισμού είναι βαθειά υποκριτικά γιατί η νέα ΚΑΠ 
στραγγαλίζει την μικρή και μεσαία αγροτική παραγωγή και ενισχύει τις 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις στην Αγροτική Οικονομία. Επιπλέον τα μέτρα που 
έχουν εξαγγείλει για την φορολογία των αγροτών και την αύξηση των 
ασφαλιστικών τους εισφορών στον ΟΓΑ είναι εξοντωτικά για τους μικρούς και 
μεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους και αλιείς. 

Η Λ. Συσπείρωση καταψηφίζει και τις 2 εισηγήσεις γιατί τις θεωρεί επιζήμιες 
για τα λαϊκά συμφέροντα και καλεί το λαό και την νεολαία των Ιόνιων Νησιών 
να τις αντιπαλέψουν, να μην εφαρμοστούν στην πράξη, να διεκδικήσουν έναν 
χωροταξικό σχεδιασμό που θα κατευθύνεται στην ικανοποίηση των 
σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
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