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Σύμφωνα με την 17η έκθεση του προγράμματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας το 19,3%
του ΑΕΠ της Ηπείρου προέρχεται από τις συντάξεις, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας με 18,7%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή
8,3%.

Με βάση τα στοιχεία της νέας έκθεσης που αφορούν τον Οκτώβριο του 2014 στην Ήπειρο
δίνονται 150.934 συντάξεις που αντιστοιχούν σε 72.331.353,10 ευρώ τον μήνα.

Τίποτε δεν έχει αλλάξει στην Ήπειρο από τον τρόπο που δημιουργεί εισόδημα. Το ποσοστό
19,3 % του ΑΕΠ της Ηπείρου από συντάξεις είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα. Εάν
προσθέσουμε και το ποσοστό των μισθών που προέρχονται από το δημόσιο στην Ήπειρο
τότε εύκολα καταλαβαίνουμε ποια είναι η ανύπαρκτη παραγωγική βάση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμοι έχουν ευθύνη να προσθέσουν εισόδημα στην
Ήπειρο από άλλες πηγές εκτός του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουν ευθύνη
να στρέψουν την προσοχή τους στην επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων.

Εάν πιστεύουν οι εκλεγμένοι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο και αντικείμενο στην
σύνθεση του οικονομικού μοντέλου της Ηπείρου και δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες
κάνουν μεγάλο λάθος και όλοι μας χάνουμε πόρους και κρατικές δυνατότητες από την
ανικανότητα να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις τους.

Το ζητούμενο δεν είναι πως θα δαπανήσει ο δήμος και περιφέρεια τα λίγα χρήματα που
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έχουν στη διάθεσή τους αλλά πως αυτά τα χρήματα θα έχουν πολλαπλασιαστική απόδοση
στην τοπική κοινωνία.

Επίσης πρέπει άμεσα επικαιροποιήσουν τις δεκάδες μελέτες που έχουν στα συρτάρια τους
και να ετοιμάσουν το δικό μας στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Ηπείρου πάνω στο οποίο
μπορεί να στηριχθεί η περιοχή και να προσπαθήσει για την παραγωγή νέων εισοδημάτων.

Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε σχέδιο ανάπτυξης από κανένα υπουργείο. Μόνο με τις δικές
μας προσπάθειες θα μπορούσε να υπάρξει επιχειρηματική κινητικότητα.

Η Ήπειρος παραμένει υποανάπτυκτη οικονομικά περιοχή γιατί ποτέ δεν εστιάσαμε στα
δυνατά σημεία και δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες.

Εάν δεν έχουμε τίποτε που να αποδίδει οικονομικά τότε να εστιάσουμε σε περισσότερους
συνταξιούχους και σε περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους.

Όμως δεν γίνεται να κοιτάμε από μακριά το πρόβλημα.

Είναι μεγάλη οι ευθύνη των νέων δημαρχών και του περιφερειάρχη για το ΑΕΠ στη Ήπειρο
και έχουν υποχρέωση να κινητοποιηθούν. Επιτέλους.
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