
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Την Παρασκευή 14-06-2013 γίναμε αποδέκτες σκληρής κριτικής για τα πεπραγμένα 

της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τη ρύπανση του Καλαμά μέσω κειμένου που αναρτήθηκε 

στο επίσημο site του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Σεβαστό  καταρχήν  το  δικαίωμα  του  καθενός,  πολλώ δε  μάλλον  μιας  κομματικής 

οργάνωσης να ασκεί κριτική για τα έργα και τις ημέρες της όποιας δημοτικής αρχής και να 

παρεμβαίνει στα δρώμενα του δήμου με τον τρόπο που επιθυμεί.

Αναφαίρετο όμως και το δικαίωμα της δημοτικής αρχής να δίνει τις απαντήσεις της 

και να θέτει ερωτήματα.

Οφείλουμε  λοιπόν να  ενημερώσουμε  τους  συντάκτες  του εν  λόγω κειμένου  ότι  η 

πολυφορεμένη στις μέρες μας έννοια του μνημονιακού δεν χαρακτηρίζεται με ανακοινώσεις 

αλλά αποδεικνύεται με πράξεις, έργα και αντιλήψεις στον τρόπο διοίκησης του δήμου. Για 

τους λόγους αυτούς λοιπόν και χωρίς περαιτέρω άσκοπες αναλύσεις έχουμε απολύτως ήσυχη 

τη συνείδησή μας. 

Γιατί πολύ απλά έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα την προοδευτική, ριζοσπαστική και 

ηθική μας υπόσταση με τον τρόπο που διοικείται ο Δήμος Ζίτσας. Και εφόσον επιδιώκετε να 

το  ακούσετε  αν  και  δεν  αποδεχόμαστε  ότι  χαρακτηρίζει  τον  πολιτικό  λόγο,  ΝΑΙ έχουμε 

κατακτήσει προ πολλού την έννοια της αντιμνημονιακής δημοτικής αρχής. Άλλοι πρέπει να 

προβληματίζονται για τους χαρακτηρισμούς αυτούς ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ.

Διότι 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».

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.

ΥΓ: Αξίζει  να αναφέρουμε  και  να υπενθυμίσουμε προς  όλους  ότι  από την πρώτη 

ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, όχι απλά δεν επιδιώξαμε να βάλουμε ταμπέλες στους 

δημότες αλλά τουναντίον  εξαντλήσαμε και εξακολουθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια 

για διαβούλευση και συναίνεση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. 

Η αγαστή συνεργασία της δημοτικής αρχής με το σύνολο των θεσμικών και μη φορέων του 

Δήμου Ζίτσας αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη κατάκτησή μας.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


