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Απάντηση του Δ. Ρογκότη στις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ Ζίτσας

Απάντηση στο κείμενο που αναρτήθηκε στο επίσημο site του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
την περασμένη εβδομάδα, μέσα από το οποίο ασκούνταν σκληρή κριτική για τα πεπραγμένα
της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τη ρύπανση του Καλαμά, έδωσε με γραπτή του
ανακοίνωση ο Δήμαρχος Ζίτσας, Δημήτρης Ρογκότης.

Σε αυτή ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει κάνει ο δήμος σχετικά με την προστασία του
Περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και του Καλαμά ειδικότερα, στη διάρκεια της θητείας του,
ενώ αναρωτιέται ποιες είναι οι αντίστοιχες που έχουν γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ Ζίτσας στον
τομέα αυτό.

«Θα πρέπει όμως να μας εξηγήσουν οι του ΣΥΡΙΖΑ Ζίτσας σε ποιον διαρκή αγώνα
διεκδίκησης βρίσκονται οι ίδιοι και πότε ανακάλυψαν τον Καλαμά και τη ρύπανση στην
περιοχή μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρογκότης στην απάντησή του, προσκαλώντας
όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής επί του
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θέματος να τον επισκεφτούν στο Δημαρχείο.

Στην απάντησή του μεταξύ άλλων ο κ. Ρογκότης αναφέρει:

«Η σημερινή δημοτική αρχή φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που:

Α) όχι απλά δεν μεθόδευσε κανένα 1,7% για τον Κασιδιάρη αλλά μόνο και πρώτη αυτή
εμπνεύστηκε και παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας
και που την πρότασή της αυτή την κατέστησε πολιτική διεκδίκηση για τους υπόλοιπους
δήμους της Ηπείρου μέσω της ΠΕΔ Ηπείρου, ώστε το ποσοστό να γίνει 5%.

Β) ανέλαβε από την 1η ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της τις πολιτικές εκείνες
πρωτοβουλίες και τις δεσμεύσεις που της αναλογούν, προκειμένου να τοποθετηθούν σε
όλες τις ρυπογόνες βιομηχανίες του δήμου Ζίτσας φρεάτια με καταγραφικά και μάλιστα
εκφράζοντας τη διάθεσή της να αναλάβει ο δήμος τα έξοδα εγκατάστασης.

Δυστυχώς όμως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στους δήμους τέτοιες
παρεμβάσεις. Θα θέλαμε όμως να έχουμε στο πλευρό μας και εσάς προκειμένου να
παλέψουμε από κοινού με σκοπό την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων που έχουν οι δήμοι για
ζητήματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Μας γεννάται όμως και η απορία αν το κείμενο που δημοσιεύτηκε απηχεί και έχει τη
σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ή
εκφράζει μεμονωμένες απόψεις. Θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε την απάντηση.

Κλείνει τέλος το κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ και αφού χαρακτηρίζει τη
δημοτική αρχή ως ανίκανη και λειτουργώντας για το θέμα της ρύπανσης του Καλαμά με
εγκληματική πολιτική αμέλεια, με την εξής φράση: «Το πρόβλημα της ρύπανσης του
Καλαμά είναι πρόβλημα όλων μας και θα πρέπει όλοι μας να βρισκόμαστε σε διαρκή αγώνα
ενημέρωσης και διεκδίκησης».
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Συμφωνούμε απόλυτα με την συγκεκριμένη διαπίστωση του κειμένου. Θα πρέπει όμως να
μας εξηγήσουν οι του ΣΥΡΙΖΑ Ζίτσας σε ποιον διαρκή αγώνα διεκδίκησης βρίσκονται οι ίδιοι
και πότε ανακάλυψαν τον Καλαμά και τη ρύπανση στην περιοχή μας.

Ας μας συγχωρήσουν αλλά δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη κανενός συνδημότη μας μέχρι
σήμερα κάποια συγκεκριμένη δράση τους για το εν λόγω θέμα. Εκτός και αν θεωρούν ότι
ευρισκόμενοι σε διαρκή αγώνα ενημέρωσης όπως αναφέρει το κείμενό τους εξαντλείται η
αγωνιστικότητά τους και η πολιτική διεκδίκηση.

Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσει η διεκδίκηση από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα τους προτείναμε ότι
έχουμε κάθε καλή διάθεση να τους ενημερώσουμε επίσημα για τις δράσεις που έχει
αναλάβει η δημοτική αρχή του Δήμου Ζίτσας σχετικά με τη ρύπανση του Καλαμά, τις
ανεμογεννήτριες, τις βιομηχανίες του Δήμου που ρυπαίνουν, τα πτηνοτροφεία, τη
διαχείριση των απορριμμάτων και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την προστασία του
περιβάλλοντος».
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