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ΤΙ ΕΙΠΕ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το χάδι και τη συμπάθεια της μάνας προς το παραστρατημένο ή το πιο αδύναμο παιδί της...
ένοιωσε η Ήπειρος χθες, κατά την επίσκεψη του κλιμακίου της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Γιάννενα, υπό την πρόεδρο της Επιτροπής
Καρίμα Ντελί.

Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του μέλους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτού του «Ποταμιού», Μιλτιάδη Κύρκου, να φέρει την
αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για να δει μεγάλα έργα υποδομών που έγιναν τα
τελευταία χρόνια στη χώρα και πέραν της Αθήνας και του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»,
επελέγησαν δύο Περιφέρειες της χώρας γι' αυτό: η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των Κοινοτικών ξεκίνησε στα Γιάννενα με μια ωραία βαρκάδα μέσα στη
Λίμνη Παμβώτιδα το πρωί της Τρίτης και συνεχίστηκε στο ΣΕΑ Επισκοπικού της Ιόνιας
Οδού, όπου η αντιπροσωπεία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου ενημερώθηκε από τον
Στέλιο Πενθερουδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Νέας Οδού, για την κατασκευή και
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λειτουργία του μεγάλου οδικού άξονα.

Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Καρίμα Ντελί ευχήθηκε στην κατάληξη των όσων είπε, την επόμενη φορά που
θα επισκεφθεί τη χώρα μας, η Ήπειρος να έχει ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της
Ευρώπης. Πρόθεσή της επιστρέφοντας στις Βρυξέλλες όπως είπε, είναι να συνεχίσει να
στηρίζεται χρηματοδοτικά η Ήπειρος με πόρους του Ταμείου Συνοχής για μεγάλα έργα
υποδομών. Είναι μια περιοχή που αξίζει να προβληθεί πιο πολύ γιατί συνδυάζει την ιστορία
με τη φυσική ομορφιά του τοπίου, παρατήρησε και πρόσθεσε πως με τον τουρισμό
προβάλλεται το έργο και των αιρετών αλλά και του πληθυσμού της περιοχής.

Το ενδιαφέρον της Επιτροπής για τα μεγάλα έργα αφορά μεταξύ άλλων τις οδικές
συνδέσεις και υπάρχουν πολλές προκλήσεις όπως σημείωσε, αναφερόμενη στην οδική
ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της ηχορρύπανσης.

«Όταν επιστρέψω, θα τονίσω ότι στην προσεχή περίοδο προγραμματισμού, θα πρέπει να
στηριχθεί ακόμα περισσότερο η περιοχή σας και όλες οι περιοχές σαν τη δική σας και θα
ήθελα να μην ανήκει η περιοχή σας στις πιο φτωχές Περιφέρειες ή στις πιο μειονεκτούσες
περιοχές αλλά να είναι ένα παράδειγμα μεγάλης προόδου» τόνισε καταλήγοντας.

To μέλος της Επιτροπής Μεταφορών Μιλτιάδης Κύρκος από την πλευρά του, υπογράμμισε
επίσης, τη σημασία της Ιόνιας Οδού για την άρση της απομόνωσης και για την ανάπτυξη την
τουριστική και όχι μόνο της Ηπείρου και ανέφερε τα έργα που πρέπει να συνεχιστούν και να
ολοκληρωθούν, ώστε όπως τόνισε, η Ήπειρος να μπει στην χορεία των προχωρημένων
Περιφερειών της χώρας και της Ευρώπης. Αναφέρθηκε στα οδικά έργα σύνδεσης των
Ιωαννίνων με την Αλβανία, με τη Θεσσαλία, το αεροδρόμιο κτλ.

«Στο πλαίσιο της διαπάλης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όλα αυτά τα έργα πρέπει να
ενταχθούν και να ενδυναμωθούν. Η Ήπειρος χρειάζεται περισσότερη προσοχή και έχουμε τη
βοήθεια της Ευρώπης...» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης αναφέρθηκε στα έργα που
εκκρεμούν στην περιοχή της Ηπείρου και στα όριά της, από τις ανολοκλήρωτες οδικές
συνδέσεις όπως η Ιόνια, ο Ε65 και το Ηγουμενίτσα - Μαυρομάτι μέχρι τα αεροδρόμια και το
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λιμάνι. Πέραν του Ακτίου, σημείωσε για πρώτη ίσως φορά, τη πρόθεση της Περιφέρειας και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολο, να διαδραματίσει ρόλο στη διαχείριση του
αεροδρομίου Ιωαννίνων, «με οποιοδήποτε σχήμα, γιατί είναι εργαλείο της ανάπτυξης και
του τουρισμού» όπως σημείωσε.
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