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Επίσκεψη σε Γρεβενίτι και Μέτσοβο

Με αφορμή τα προβλήματα από την συνεχή βροχόπτωση που αντιμετωπίζει το Ζαγόρι και
ιδιαίτερα το Δ.Δ Γρεβενιτίου, ο βουλευτής Ιωαννίνων ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής
πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στην περιοχή, προκειμένου να ενημερωθεί από το Δήμαρχο
Κεντρικού Ζαγορίου Γαβριήλ Παπαναστασίου και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας
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Γρεβενιτίου Λευτέρη Ράπτη για το μέγεθος του προβλήματος.

Ο κ. Κασσής διαπίστωσε πως αρκετά σπίτια έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και είναι
πλέον ακατοίκητα αλλά και πως το οδικό δίκτυο στην περιοχή είναι σε τραγική κατάσταση

«Το πρόβλημα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια Ηπείρου έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι πληγέντες πολίτες ,αλλά το κυριότερο
είναι να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν μερικά
χρόνια είχαμε πάλι τα ίδια αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν έγινε απολύτως. Οι εργασίες
αποκατάστασης πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία ο κ. Κασσής βρέθηκε στο Μέτσοβο και το Ανήλιο όπου επίσης παρουσιάστηκαν
μεγάλα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Μετά την επιτόπου διαπίστωση των
προβλημάτων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Δήμου Μετσόβου παρουσία του
Δήμαρχου Νίκου Τσομπίκου, του αντιδημάρχου Στέργιου Ταλάρη, του επικεφαλής της
αντιπολίτευσης Κώστα Τζαφέα και δημοτικών συμβούλων, όπου συζητήθηκαν δυο βασικές
προτεραιότητες.

Πρωτίστως η ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης εκ μέρους της Πολιτείας για την
αποκατάσταση και προστασία των κατασκευών που υπέστησαν ζημίες και υπολογίζονται
περί τις 30 και εν συνεχεία η επείγουσα έναρξη εργασιών αποκατάστασης τριών ρεμάτων
,στα οποία σύμφωνα με το Δήμαρχο ,οφείλονται τα φαινόμενα των ζημιών στα σπίτια τις
περιοχής.

Ο κ. Κασσής συμφώνησε με τα αιτήματα των τοπικών αρχών και τόνισε: «H Πολιτεία
πρέπει να σταθεί αρωγός στον κόσμο της περιοχής που αντιμετωπίζει τεράστια
προβλήματα. Πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν οι ζημιές στις κατοικίες. Έχω πει
επανειλημμένα πως η ζωή σε τόσο ορεινές περιοχές είναι πολύ δύσκολη και οφείλουν να το
καταλάβουν ορισμένοι και αναφέρομαι στην μη ένταξη των περιοχών αυτών του Νομού μας
στην Α' Ζώνη, σχετικά με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Θα επανέλθω στον υπουργό
οικονομικών για το θέμα αυτό».
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