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Η ΔΡΑΣΥ για την διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής

Τις θέσεις της ΔΡΑΣΥ για την ορθή διαχείριση του νερού παρουσίασε ο επικεφαλής της
παράταξης, Στέφανος Σκοπούλης, κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκδήλωσης που
διοργάνωσε η δημοτική παράταξη του δήμου Ιωαννιτών.

Ο κ. Σκοπούλης κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για πανάκριβα τέλη ύδρευσης και σειρά
προβλημάτων όπως η λειψυδρία και τα λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΙ καθώς και την
προκλητικά ευνοϊκή, όπως τη χαρακτήρισε, τιμολογιακή πολιτική που ασκείται προς το
ιδιωτικό κεφάλαιο, και συγκεκριμένα για τις 3 εταιρείες εμφιάλωσης που λειτουργούν στην
περιοχή μας.

Η ΔΡΑΣΥ – σύμφωνα με τον κ. Σκοπούλη- κατανοώντας την σοβαρότητα της κατάστασης
που έχει δημιουργηθεί για το περιβάλλον το υδάτινο δυναμικό και τη δημόσια υγεία, λόγω
του ακολουθούμενου άναρχου και στρεβλού τρόπου ανάπτυξης θεωρεί πως πρέπει να
υπάρξει κοινός αγώνας για να κατοχυρωθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του νερού, να
αποτραπεί η εμπορευματοποίησή του και να κηρυχθεί ως αγαθό απόλυτης προστασίας.
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Στόχοι αιχμής και διεκδίκησης του αγωνιστικού πλαισίου, όπως πρότεινε ο κ. Σκοπούλης
είναι:

«Δραστική μείωση των δημοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για τους εργαζόμενους
και τους συνταξιούχους.

Να σταματήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΙ.

Ο βιολογικός να λειτουργήσει αποκλειστικά με τα αστικά λύματα, και να γίνονται συνεχείς
έλεγχοι στην ποιότητα των εκροών του.

Σχεδιασμός και ένταξη όλων των οικισμών του λεκανοπεδίου σε άρτιο και ασφαλές δίκτυο
αποχέτευσης όμβριων και οικιακών λυμάτων.

Διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για ανακύκλωση στην
πηγή και για τη δημιουργία ΧΥΤΥ με το παράλληλο κλείσιμο του ΧΥΤΑ Ελληνικού.

Να σταματήσει ο εμπαιγμός για τη λίμνη! Ο καθένας μας έχει χρέος να παλέψει για να
ξαναγίνει η λίμνη μας το στολίδι της περιοχής μας!

Να υλοποιηθεί η απόφαση του ΣΕ για την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ από την ζώνη προστασίας
της.

Όχι στην φραγματοποίηση των ποταμιών μας. Ο Άραχθος ο Καλαμάς ο Αώος ο Λούρος και
οι παραπόταμοί τους να γίνουν μετερίζια του αγώνα ενάντια στα συμφέροντα που
δηλητηριάζουν και σκοτώνουν την πηγή της ζωής στην περιοχή μας»
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