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Ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη για το έργο του
οδικού άξονα Γιάννενα – Κακαβιά, απευθύνει η Ένωση Επιχειρήσεων Ζαγορίου.

Η Ένωση αναφέρεται στις γνωστές αρνητικές εξελίξεις από το Υπουργείο Υποδομών
τονίζοντας πως ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους ζωτικούς για την περιοχή μας άξονες
έχουν πραγματοποιηθεί και απομένουν μερικοί ακόμη για να ολοκληρωθούν όπως ο Ε65 και
η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού, δηλαδή η κατάληξη της στον διασυνοριακό σταθμό Κακαβιάς
όπου θα συναντηθεί με το υπόλοιπο υπό κατασκευή δυτικοευρωπαϊκό άξονα της Αδριατικής.

«Σε αντίθεση με τον Ε65, από προχθεσινές ανακοινώσεις του ίδιου του υπουργείου σε
επερώτηση του Βουλευτού σας Κου Αμυρά, φαίνεται ότι η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού όχι
μόνον να έχει βαλτώσει αλλά επιπλέον το υπουργείο να είναι έτοιμο να προκρίνει την
μεσοβέζικη λύση του δυο αξόνων αντί του κλειστού αυτοκινητόδρομου των 4 λωρίδων μέχρι
τουλάχιστον τον κόμβο Καλπακίου όπως το αρχικό εδώ και 10 πλέον χρόνια σχέδιο
προβλέπει, στο όνομα της έλλειψης πόρων» όπως αναφέρεται.

«Μας προκαλεί θλίψη μετά από τόσα χρόνια απραξίας, η πολιτική επιλογή της τωρινής
ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου για μείωση του κόστους του έργου, αντί της σθεναρής
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διεκδίκησης του μέσα στα πλαίσια του σε εξέλιξη ευρωπαϊκού προγράμματος «Συνδέοντας
την Ευρώπη». Με βάση αυτό το πλαίσιο, η Ένωση μας συντάσσεται με όλους τους τοπικούς
φορείς, Περιφέρεια, Δήμους, Ενώσεις, Οργανώσεις, κλπ, που με μια φωνή απαιτούν την
ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού, έναν κατά τα λοιπά βασικό εμπορευματικό δρόμο για τον τόπο
μας και την χώρα» τονίζεται.

Τέλος, η ΕΤΕΖ καλεί όλους τους τοπικούς βουλευτές να λάβουν θέση και να απαιτήσουν την
ολοκλήρωση του έργου όπως αυτό ακριβώς έχει προετοιμαστεί εδώ και δέκα περίπου
χρόνια.
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