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«Νομίμως η διαβούλευση και η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος»

Σε πολιτικές σκοπιμότητες αποδίδει την επερώτηση του Σπύρου Πάικα σχετικά με τη
διαβούλευση, την εισαγωγή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και εν τέλει τη γνωμοδότησης
της Επιτροπής για το θέμα «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου
Ιωαννίνων, στον Νομό Ιωαννίνων», η πρόεδρος της Επιτροπής Τ. Καλογιάννη.

Όπως τονίζει η κ. Καλογιάννη το φυσικό αντικείμενο, για το οποίο έγινε η διαβούλευση και
για το οποίο η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά στη συνεδρίαση της 7ης
Ιουλίου 2014, είναι το ίδιο και το αυτό που αναφέρεται στο έγγραφο διαβίβασης φακέλου
από την ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ και στην, από 19-06-14, εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Ηπείρου.

Προσθέτει δε ότι δεν απαιτήθηκε να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια σχετικά με το
174552/26-08-14 έγγραφο που απεστάλη από την αδειοδοτούσα αρχή ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, μετά
το 16516/18-08-14 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας, καθότι η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, ως ο δικαιούχος
του έργου, προέβη, με το 7109/01-09-14 έγγραφό της, στην αφαίρεση του τεχνικού
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αντικειμένου για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών παροχών εξαιτίας των ενστάσεων του
Δήμου Ζίτσας.

«Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Ζίτσας, δια των τότε οργάνων του, «κατάφερε» να
προκαλέσει την απένταξη, από το φυσικό αντικείμενο του έργου, της κατασκευής
αντιπλημμυρικών έργων, με τα οποία προφυλασσόταν η ευρύτερη περιοχή Αεροδρομίου,
Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννιτών και Δ. Ζίτσας, από τα συνήθη πλημμυρικά φαινόμενα που
παρατηρούνται στην περιοχή αυτή. Έτσι, την επόμενη φορά που θα πλημμυρίσει η περιοχή,
θα γνωρίζουμε πλέον, όχι μόνο τους, πολιτικά και ηθικά, αλλά και τους ποινικά,
υπεύθυνους», αναφέρει η κ. Καλογιάννη καλώντας τα μέλη της «Ήπειρος Ανατροπής» σε
περίπτωση άλλων επερωτήσεων να είναι πιο ενημερωμένοι για το φυσικό αντικείμενο του
έργου και την ουσία αυτού που συζητείται και να μη μένουν μόνο στους τίτλους και για τους
τίτλους.

Τέλος η κ. Καλογιάννη σημειώνει πως στην περιοχή μας όπως και σε όλη την Ελλάδα,
καταγράφεται ένας έντονος διαγωνισμός των διαφόρων τωρινών στελεχών των
αυτοδιοικητικών παρατάξεων που στηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, για δημιουργία θορύβου
προς πίστωση της κομματικής τους καρτέλας έναντι των μελλοντικών βουλευτικών
εκλογών.

«Δεν έχουμε λόγο να τους ακολουθήσουμε σε ανούσιους διαξιφισμούς, επιδοτώντας με τον
τρόπο αυτό την αγωνιώδη προσπάθειά τους.

Άλλωστε, είναι σαφές ότι στόχος δεν είναι, έτσι ή αλλιώς, η άσκηση καλόπιστης κριτικής
στο έργο της Περιφερειακής Αρχής, αλλά ο προσπορισμός πρόσκαιρων κομματικών
ευσήμων υπό το πρίσμα της εσωτερικής διαπάλης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνει η
κ. Καλογιάννη για να καταλήξει: «Προφανώς βιώνουμε και θα βιώσουμε τις, εκ του
ασφαλούς σπασμωδικές - ελατηριωτές - ατεκμηρίωτες συμπεριφορές, διαβήματα,
επερωτήσεις, κλπ.

Ο τόπος έχει ανάγκη αναθεωρητικών και μεταρρυθμιστικών προτάσεων.

Όμως, αυτές δεν μπορεί να προέρχονται από τα, εκ μεταγραφής, στελέχη ξεπερασμένων
-υπό παρακμή- καθεστωτικών υπολειμμάτων που αλλοτριώνουν κάθε ανόθευτη κίνηση του
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μη συμπλεγματικού βραχίωνα της ελληνικής αριστεράς».
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