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Εμφανή σημάδια άφησε η κρίση

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ αποτελούμενη από τους Κ. Βενέτη, Γ. Γιαννώρο, Π
.Γοδέβενο, Θ. Ρέκατα και τον βουλευτή του Ν. Ιωαννίνων Χρήστο Μαντά επισκέφθηκε τη
Μηλιά Μετσόβου.

Στη διάρκεια της επίσκεψης η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου κ. Αν. Κουτελίδα, όπου αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα του
παραδοσιακού χωριού. Τα 40 εργαστήρια ξυλοτεχνικής που έκαναν το χωριό να έχει
μηδενική ανεργία (όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι κάτοικοι) δεν έχουν πια δουλειά και
λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και λόγω του υψηλότατου ΦΠΑ (23%!) και
γιατί έχασαν παραδοσιακές αγορές των Αθηνών και της Θες/νίκης όπου παλιότερα είχαν
άδειες να πωλούν τα εμπορεύματά τους. Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης είναι
επίσης ότι φέτος οι αιτήσεις για βοήθεια σε τρόφιμα (λάδι, φέτα, μακαρόνια, ρύζι), που
χορηγούνται μέσω του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, πολλαπλασιάστηκαν δραματικά.

Έτσι ένα από τα λίγα χωριά του νομού μας που παραμένει ζωντανό και από την άποψη των
νέων ανθρώπων που διαμένουν (άλλωστε στο χωριό λειτουργεί τετραθέσιο
δημοτικό-νηπιαγωγείο με 30 παιδιά), κινδυνεύει από τη πίεση των μνημονιακών μέτρων και
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μιας απελπιστικής καθημερινότητας. Πως είναι δυνατόν η Μηλιά να βρίσκεται στη Β Ζώνη
αναρωτήθηκε ένας από τους ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μιλώντας για το περίφημο
θέμα του πετρελαίου θέρμανσης;

Στην ομιλία του σε ένα από τα καφενεία του χωριού ο Χρ. Μαντάς αφού ενημέρωσε για τις
τελευταίες εξελίξεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, τόνισε

«Η δραματική κατάσταση στην οποία έχουν φέρει τη χώρα και το λαό μας οι πολιτικές του
μνημονίου, οι μνημονιακές κυβερνήσεις και συνεχίζει βάρβαρα η τρικομματική
συγκυβέρνηση, μπορεί να ανατραπεί με την αγωνιστική προσπάθεια όλων μας, με την
αλληλεγγύη και με την αυτοπεποίθηση, ότι μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος που να
εξασφαλίζει ζωή με αξιοπρέπεια και ελπίδα για τη νέα γενιά... Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα δώσει
όλες του τις δυνάμεις και για να λυθούν τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων του χωριού, όπως
η μείωση του ΦΠΑ, το θέμα της ένταξης στην Α Ζώνη και θα έχει συνεχή παρουσία στο πλάι
των κατοίκων του Νομού μας»
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