Η Ήπειρος αναζητά λύσεις στα προβλήματά της
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
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Την Κυριακή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας, στην περιφερειακή προγραμματική
συνδιάσκεψη θα παρουσιάσει τις άμεσες βασικές κυβερνητικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και
ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Μαντάς τις κυβερνητικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Ήπειρο.

Επίσης θα γίνουν συζητήσεις με θέματα το Αγροτοδιατροφικό ζήτημα της Ηπείρου και τη
διαχείριση του νερού στην Ήπειρο.

Θέλοντας να συμβάλουμε στον διάλογο για την Ήπειρο και τα διαχρονικά προβλήματά της
θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις, διαπιστώσεις.

Η περιοχή μας στηρίζει το 33% του εισοδήματός της στου συνταξιούχους.

Λιγότεροι από 30.000 χιλ προσπαθούν να ζήσουν χωρίς να τα καταφέρουν από την
κτηνοτροφία – πτηνοτροφία και την αγροτική παραγωγή.

Η ανεργία στην περιοχή διαχρονικά είναι από τις υψηλότερες της χώρας.

Έχουμε ελάχιστες βιομηχανικές μονάδες που έχουν περισσότερα από 100 άτομα
προσωπικό, όχι πάνω από 20, λίγες δεκάδες βιοτεχνίες που απασχολούν 30-50 άτομα και
κάποιες εκατοντάδες με προσωπικό έως 30 άτομα.
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Οι αγροτικές παραγωγές είναι μικρές και δεν έχουν καμία ανταγωνιστικότητα σε σχέση με
τις παραγωγές της Κρήτης, λόγω κλίματος και υποδομών που υπάρχουν στη μεγαλόνησο.

Οι πολιτικοί μας εδώ και 25 χρόνια εξαγγέλλουν την τουριστική ανάπτυξη στην Ήπειρο ως
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και μετά τις προσπάθειες τόσων ετών και την δαπάνη
εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τουριστικές υποδομές ,από τα 20 εκατομμύρια που ήρθαν το
2014 στην Ελλάδα, στην Ήπειρο δεν ξεπέρασαν τις 50-60 χιλιάδες.

Η Ήπειρος ότι προσφέρει , σε υπηρεσίες ή προϊόντα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα
διαθέτει στην εσωτερική αγορά και κυρίως στα όρια της Ηπείρου.

Έχουμε υπερπροσφορά σε καταστήματα κάθε είδους και επίσης υπερπροσφορά από όλα τα
επιστημονικά επαγγέλματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων προέρχεται από τους μισθούς του δημοσίου και τις
συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μεγάλο μέρος προέρχεται από συντάξεις
του εξωτερικού.

Η περιοχή φημίζεται για την φυσική ομορφιά και την αρχιτεκτονική κληρονομία στους
ορεινούς όγκους και παρ' όλες τις χιλιάδες τουριστικές υποδομές που έχουν γίνει τα
τελευταία 15 χρόνια η πληρότητα δεν ξεπερνάει το 60% και μόνο για μία περίοδο 40-50
ημερών ολόκληρο το χρόνο.

Το αεροδρόμιο, που είναι απολύτως απαραίτητο για την όποια τουριστική ανάπτυξη, έχει
περάσει στην αχρηστία.

Η περιοχή έχει σημαντικές μνήμες, ιστορικές και πολιτιστικές, και συνεχίζει να διατηρεί
πολλά παραδοσιακά στοιχεία. Επίσης έχει δυνατότητες παραγωγής για ποιοτικά προϊόντα
διατροφής, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει πελατολόγιο, εκτός από ορισμένες
βιομηχανίες μετρημένες στα δάχτυλα.
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Όλες οι πολιτικές υποσχέσεις για ανάπτυξη μέχρι τώρα έχουν τα γνωστά αποτελέσματα,
μέρος των οποίων αναφέραμε, και αυτό γιατί ποτέ οι υποσχέσεις δεν έγιναν μοντέλα προς
υλοποίηση είτε με τη στήριξη του κράτους είτε όχι.

Πιστεύω ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν λάβει υπ' όψιν τους την κατάσταση που όλοι
γνωρίζουμε και ότι οι λύσεις που θα δώσουν την Κυριακή θα μπορούν να γίνουν επιτέλους
μοντέλο προς υλοποίηση.

Είναι μια νέα ευκαιρία να αποτυπωθούν φρέσκιες ιδέες και ένα πρόγραμμα όχι γενικόλογο
αλλά που θα δίνει συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα διαχρονικά
οικονομικά προβλήματα της Ηπείρου.
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