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                                                   και  κάλλιστα, δε λέω…                                                         
          τα   ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ             
                                          ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ 



Β. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και η βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος - Δράσεις προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος 

1. Διαχείριση  και  εξοικονόμηση  νερού  :   Η  δράση  αφορά  κυρίως  στο  νησιώτικο
σύμπλεγμα,  όπου  υπάρχουν  προβλήματα  υδροδότησης,  τα  οποία  σε  ορισμένες
περιπτώσεις είναι εξαιρετικά έντονα (π.χ. Αλόννησος). Πέρα από τον εξορθολογισμό
των συστημάτων διαχείρισης νερού (λιμνοδεξαμενές), η εγκατάσταση τεχνολογιών
αφαλάτωσης υφάλμυρου,  κυρίως, νερού ενισχύει σημαντικά την απεξάρτηση των
νησιών από μεγάλο όγκο υδάτινων πόρων, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η
δράση  αυτή  μπορεί  να  εκτελεστεί  με  Σύμπραξη  Δημόσιου  και  Ιδιωτικού  Τομέα.
Κατασκευή φραγμάτων και ταμιευτήρων. 

αλλά…… δεν βλέπετε …..την ΔΙΨΑ………… που ΕΡΧΕΤΑΙ ;
για Κοιτάξτε Καλύτερα  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του Ε 65.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ…. ΤΗΝ ΚΑΡΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ…. ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ  ΑΝΑΓΚΕΣ… ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΠΟΥ
ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ… ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ;  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ;  ΚΑΠΟΙΑ
ΦΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ …ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ…;
Ή.. πιστεύετε ότι  Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  θα κάνει πάλι το θαύμα του;
Για πόσο ακόμη;
Για αυτό και πριν μας εγκαταλείψει, και επειδή  "συν Αθηνά και χείρα κίνει" ας αφίσουμε τις
συμφωνοδιαφωνοσυμφωνίες ή αν θέλετε τις διαφωνοσυμφωνοδιαφωνίες  και ας ασχοληθούμε με τα
πραγματικά προβλήματα του τόπου.
Για να μην φτάσουμε κάποτε να ρωτάμε "τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε ;"
Γιατί σε τελική ανάλυση θα πρόκειται για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενεές, ΠΟΥ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΘΑ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
Άσε που ο Αχελώος μετά τον τεμαχισμό του σε τμήματα,.. Ανω, Κάτω κ.λ.π…έχει γίνει κάτω- άνω…
και ενόψει διαμελισμού του και προσαρτήσεων στις γειτονικές επικράτειες…..  άρχισε ο άτιμος την
αντίσταση και πάει να ξεραθεί……….     
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στον ιστοχώρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Ας αφήσουμε τις διαμάχες περί χαράξεων, κλειστών ή ανοικτών αυτοκινητοδρόμων, όπου θα
κυκλοφορούμε με κλιματιζόμενα οχήματα και εμφιαλωμένο νερό Πίνδου, για όσο ακόμη αντέξει
και αυτή, και ας κοιτάξουμε να νοικοκυρέψουμε  τον δικό μας τόπο, τα δικά μας  νερά, πριν να
είναι πολύ αργά.
Αλήθεια στη συνάντηση με τον Νομάρχη ειπώθηκε κάτι για το σοβαρότατο αυτό θέμα; Μήπως θα
πρέπει να απευθυνθούμε και παραπάνω, στον ΥΠΕΧΩΔΕ, στον Γεωργίας, τον ΥΠΕΣΔΔΑ,  στον
Περιφερειάρχη; 
Σκεφτείτε την πατρίδα μας με πάνω από 70% ορεινούς όγκους να μένει από νερό …..Θα γελάσει
και το παρδαλό κατσίκι….και θα ψοφήσει… όχι στα γέλια… αλλά από…..τη δίψα………


