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Ο πρώηνΥπουργός ζητά την ανάκληση της επιστολής της Οργάνωσης στο ΥΠΕΚΑ

Νέο «επεισόδιο» στην κόντρα του Σταύρου Καλογιάννη με την WWF Ελλάς παίχτηκε με την
ανακοίνωση του πρώτου η οποία αποτελεί ουσιαστικά απάντηση στην επιστολή της WWF η
οποία με τη σειρά της απάντησε στον πρώην Υπουργό στην δική του παρέμβαση προ
ημερών σχετικά με την επιστολή της στο ΥΠΕΚΑ για το θέμα της εκτροπής του Αώου.

Στη νέα του απάντηση ο κ. Καλογιάννης κατηγορεί τη WWF Ελλάς ότι δεν γνωρίζει τα
ειδικότερα σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή των Ιωαννίνων
καταλογίζοντάς στον Γενικό Διευθυντή της Οργάνωσης θράσος, αλαζονεία και πλήρη
διαστρέβλωση της πραγματικότητας γύρω από το φλέγον αυτό θέμα, ζητώντας του να
ανακαλέσει τα όσα ανέφερε στην αρχική επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Καλογιάννης αναφέρει στην απάντησή του:

«Κύριε Καραβέλλα,
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Όπως γνωρίζετε, το πολυδύναμο έργο της Πίνδου αφορά στην ύδρευση των Ιωαννίνων και
των οικισμών του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, στην άρδευση του λεκανοπεδίου, στην
παραγωγή πράσινης ενέργειας και σε άλλες δυνατότητες (πχ: αναψυχή), όπως αυτό
περιγράφεται στις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.

Με έκπληξη διάβασα στην επιστολή σας ότι για το κρίσιμο θέμα της ύδρευσης των
Ιωαννίνων, που απασχολεί τον τόπο επί μακρόν και αποτελεί κύριο σκοπό του πολυδύναμου
έργου, εσείς «δεν θεωρείτε σκόπιμο να διατυπώσετε γνώμη»!

Επίσης, για τα πολλαπλά οφέλη που θα έχει το έργο στην τοπική και εθνική οικονομία
(παραγωγή πράσινης ενέργειας, ανταποδοτικά οφέλη, αποτροπή έκλυσης διοξειδίου του
άνθρακα, κλπ), δεν κάνετε την παραμικρή αναφορά!

Επιπλέον, για το μεγάλο αρδευτικό έργο που ολοκληρώνεται στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων
και θα έχει αδιαμφισβήτητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της
Παμβώτιδας, επίσης δεν κάνετε την παραμικρή αναφορά!

Παραβλέπετε δε ότι το πολυδύναμο έργο συζητείται επί πολλά χρόνια, έχει γίνει
αντικείμενο μελετών και διαβουλεύσεων επί σειρά ετών με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και
έχει αναλυθεί σε ημερίδες για την διαχείριση των υδατικών πόρων. Παραβλέπετε επίσης
ότι γι' αυτό το πολυδύναμο έργο έχουν γνωμοδοτήσει θετικά όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

Παρ' όλα αυτά στην επιστολή σας προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ μιλήσατε για «σκάνδαλο»!

Αλήθεια, με πόση ευκολία και αμετροέπεια καταλήγετε αβασάνιστα σε τέτοια απαράδεκτα
συμπεράσματα;

Στην επιστολή σας κάνετε υποδείξεις του τύπου «οι βουλευτές που αγαπάνε τον τόπο τους
να δώσουν αγώνα για τη θεσμική θωράκιση του φυσικού πλούτου», αποκρύπτοντας ότι ως
Υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησα στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου,
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παρά την αντίθεση όλων των φορέων στη θεσμοθέτηση αυτή!

Κύριε Καραβέλλα,

Αποκαλύπτεται από την επιστολή σας ότι η Οργάνωσή σας δεν γνωρίζει τα ειδικότερα
σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στον τόπο μας.

Παρ' όλα αυτά, με θράσος και αλαζονεία που διακρίνει όσους εμμένουν στην απόλυτη
ορθότητα μόνο των δικών τους απόψεων, εσείς, οι επαγγελματίες του περιβάλλοντος,
στέλνετε επιστολές στις Αρχές (και κατ' επιλογήν στον Τύπο), διαστρεβλώνοντας πλήρως
την πραγματικότητα και παραπληροφορώντας τους πολίτες.

Θυμίζει η στάση σας την αντίστοιχη ενός συμπατριώτη μας «πράσινου» βουλευτή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), ο οποίος αγνοώντας ότι στο συγκεκριμένο πολυδύναμο
έργο δεν προβλέπεται καν φράγμα, κατέθεσε Ερώτηση στο Ε.Κ. αναφέροντας πομπωδώς
ότι «θα κατασκευαστεί φράγμα ύψους εξήντα (60) μέτρων στην Πίνδο» και γέλασαν μαζί
του και οι πέτρες (της Πίνδου).

Για να αποκαταστήσετε την αλήθεια που τόσο άδικα και βάναυσα πλήξατε, οφείλετε να
ανακαλέσετε δημοσίως όσα αναληθή στοιχεία διατυπώσατε στην αρχική επιστολή σας».
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