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ΜέΡΑ25 Ιωαννίνων

Για έντονη θολότητα στο πόσιμο νερό σε χωριά της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά κάνει
λόγο η Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή Ιωαννίνων του ΜέΡΑ25.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει πως η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού
είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ποιότητα της ζωής μας και μακροπρόσθεσμα με την ίδια
την ζωή μας, υποστηρίζοντας ότ οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ήπειρο επί σειρά
ετών, έως και σήμερα, απέτυχαν σε ό,τι αφορά στη δημιουργία και εγκατάσταση
συστήματος ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής μας, τέτοιου που να
συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαρκή προστασία και αναβάθμιση του σημαντικού
υδάτινου οικοσυστήματος που αφορά στον ποταμό Καλαμά (Θύαμις) -τον μεγαλύτερο σε
μήκος ποταμό της Ηπείρου.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις φωνές κατοίκων της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, οι οποίοι
αναρωτιούνται για την ενδεχόμενη σύνδεση της πρόσφατης εξαιρετικά έντονης θολότητας
του νερού που φθάνει στις βρύσες των σπιτιών τους ως πόσιμο, με την διεξαγωγή έργων
κατασκευής αιολικών πάρκων στο όρος Κασιδιάρης. Παρότι σαφώς προσβλέπουμε στην
ανάπτυξη και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ως μέσο αντιμετώπισης της
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προϊούσας κλιματικής κρίσης και σχεδιασμού των κοινωνιών μας με τρόπο ευνοϊκό για την
διαγενεακή προστασία της ζωής και την ποιοτική αναβάθμισή της, δεν ενστερνιζόμαστε τις
ΑΠΕ ανεξάρτητα από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις -ούτε αποσπασματικά,
ξέχωρα δηλαδή από τον αναγκαίο κατά την αντίληψή μας γενικότερο σχεδιασμό για τη
διαχείριση τόσο της ενέργειας όσο και της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μας»,
αναφέρει η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 για να καταλήξει: « Κατ' ελάχιστο στην τρέχουσα
συγκυρία, ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε ανάλυση της χημικής σύστασης
του θολού νερού, στο οποίο αναφερόμαστε, καθώς και στην εξαγωγή επίσημου πορίσματος,
μετά από έρευνα, σχετικά με τα αίτια του φαινομένου. Απαιτούμε να φθάνει καθημερινά
ασφαλές και καθαρό νερό στις βρύσες των σπιτιών μας».
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