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Σε σκόπιμα λανθασμένη ενημέρωση των κατοίκων από συγκεκριμένους κύκλους
αποδίδει την άρνησή τους στην χωροθέτηση

Σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες και «πλύση εγκεφάλου» των τοπικών κοινωνιών απέδωσε
με δηλώσεις του χθες ο αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν στην προσπάθεια να πειστούν οι κάτοικοι ότι η χωροθέτηση του Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν είναι οχλούσα για το περιβάλλον.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβούλιο της Δευτέρα, όπου μόλις 18 Σύμβουλοι ψήφισαν για τις πιθανές
θέσεις του ΣΜΑ, η λαθεμένη ενημέρωση των πολιτών αλλά και η ευκαιριακή αντιπολίτευση
δημιουργούν προβλήματα σε ένα έργο που καθαρά περιβαλλοντικό και γι' αυτό άλλωστε δεν
υπάρχει πρόβλημα με την χρήση γης του τεμαχίου όπου θα χωροθετηθεί.

«Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι αν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν πρέπει να την
κάνουν με το Περιβάλλον. Το Περιβάλλον και οι ενέργειες που κάνουμε δεν έχουν ούτε
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πράσινο, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο χρώμα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα δε δίστασε να επιρρίψει ευθύνες σε ορισμένους κύκλους ακόμα και μέσα από τη
δική του παράταξη, που όπως είπε φρόντισαν να με μεθοδικότητα εδώ και καιρό να
περάσουν την αντίληψη στους πολίτες των περιοχών όπου εκλέγονται ότι μια πιθανή
χωροθέτηση του ΣΜΑ θα φέρει τα σκουπίδια μέσα στα σπίτια τους, αναγνωρίζοντας ότι
υπήρχε ένα κενό στην ενημέρωση και την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία το οποίο
κάποιο εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά.

«Πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε σαν πολίτες των Ιωαννίνων. Δυστυχώς η ενημέρωση των
δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος άργησε πολύ. Ξεκίνησε μόλις πριν δυόμιση χρόνια από
τη δική μας δημοτική αρχή γιατί μέχρι τότε κανείς δεν ασχολούταν σοβαρά με το
περιβάλλον. Εμείς έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις προστασίας του
Περιβάλλοντος και η χωροθέτηση του ΣΜΑ είναι μια πολύ σημαντική απόφαση στη συνολική
προσπάθεια που κάνουμε σαν δήμος», είπε ο κ. Μπέγκας.

Αναφερόμενος τέλος στην απόφαση να χωροθετηθούν μαζί τελικά ΣΜΑ και εργοτάξιο
δήλωσε ότι αυτή ήταν και η αρχική πρόθεση της Δημοτικής Αρχής καθώς η λειτουργία του
εργοταξίου δίπλα από τη λίμνη εκτός από περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει και νομικά
κωλύματα.

Εξήγησε βέβαια ότι η κοινωνική αντίδραση ήταν μεγάλη και γι' αυτό ο Δήμαρχος
αναγκάστηκε να πει πριν μερικούς μήνες ότι η λύση αυτή εγκαταλείπεται κάτι που όμως
φαίνεται ότι το ξανασκέφτηκαν στον Δήμο κι έτσι η λύση πακέτο προωθείται και πάλι.
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