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Δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα της Περιφέρειάς μας από τον Πρωθυπουργό

Πρόοδος κι ανάπτυξη ή αβεβαιότητα και χάος... Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών,
σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά ο οποίος βρέθηκε στα
Γιάννενα όπου και πραγματοποίησε την κεντρική πολιτική του ομιλία.

Μιλώντας σε μια αίθουσα γεμάτη με κόσμο ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση
κατά του ΣΥΡΙΖΑ κι ανέβασε τους τόνους.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ατύχημα που δεν πρέπει να συμβεί στη χωρά», είπε ο κ. Σαμαράς ενώ
επισήμανε ότι ο ελληνικός λαός τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά,
ωστόσο διευκρίνισε ότι οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά ότι αυτοί που «τάζουν τα πάντα θα τα
πάρουν πίσω στα πολλαπλάσια».

Συνεχίζοντας την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαμαράς, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του
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Κώστα Λαπαβίτσα, ότι «αν ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόσει όσα λέει, σημαίνει ότι θα συγκρουστεί με
την Ευρώπη» ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να τα τινάξουμε όλα στον αέρα, για αυτούς
που θέλουν να συγκρουστούν με την Ευρώπη».

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε ότι στις 25 Ιανουαρίου, «ο λαός παίρνει την τύχη στα
χέρια του» και θα νικήσει ολοκληρωτικά τον λαϊκισμό.

Ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην Ήπειρο και στα ζητήματα
της περιοχής.

Εκτενής ήταν η αναφορά στα μεγάλα έργα η οποία μάλιστα συνοδεύτηκε από δεσμεύσεις
για άμεση κατασκευή των οδικών συνδετήριων αξόνων της Ιόνιας με την Πρέβεζα αλλά και
την Κακαβιά όπως και την ανακατασκευή της παραλιακής Πρέβεζας Ηγουμενίτσας.

Επίσης η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την
ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο όπως και για την τοποθέτηση συστήματος τυφλής
προσγείωσης. «Τα Γιάννενα πρέπει να είναι παντός καιρού, προσβάσιμα, ώστε να
επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος σε έναν τόπο απαράμιλλου φυσικού κάλλους και
παρθένου περιβάλλοντος», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στο ΥΠΕΚΑ ολοκληρώνεται η μελέτη του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και θα
εφαρμοστεί αμέσως μετά τις εκλογές. Είναι μία καίρια παρέμβαση που θα συμβάλλει
αποφασιστικά όχι μόνον στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά και στην προστασία του
οικοσυστήματος της Παμβώτιδας.

Πραγματική κοσμογονία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, όσο γίνονται στον τομέα του
πολιτισμού στην Ήπειρο, τα οποία συνοψίζονται σε 27 μεγάλα έργα με προυπολογισμό
τριάντα εκατομμυρίων.

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης για τη
Ν.Δ. Στο πλαίσιο των στοιχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη και ανάπτυξη του
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πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση αποδέχτηκε το αίτημα των περιφερειών: Θα τους
αποδίδει το 30% του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ίδιες θα καθορίζουν,
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους, τις επενδύσεις και τις παρεμβάσεις,
που απαιτούνται.

Εκτενής ήταν η αναφορά και στον τομέα της υγείας. Σημαντικότερη εξαγγελία η ίδρυση και
κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Πρέβεζα, την οποία ο Πρωθυπουργός συνόδευσε με
ειδική αναφορά στον βουλευτή Δημήτρη Τσουμάνη.

Με τις νέες υποδομές που δημιουργούνται όπως η επέκταση Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου, Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης κρίσης αλκοολισμού και χρηστών
ναρκωτικών, τα Γιάννενα, η Ήπειρος, μετατρέπονται σε κέντρο ολοκληρωμένων ιατρικών
υπηρεσιών.

Ο Πρωθυπουργός έκανε πολλές αναφορές στο ένθερμο κοινό και ζήτησε ψήφο
εμπιστοσύνης στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, για να απογειωθεί η Ελλάδα και η
Ήπειρος.

Οι επισκέψεις σε Φιλιάτες και Περιφέρεια

«Εμείς δεν θα γονατίσουμε. Δεν έγιναν όλες αυτές οι θυσίες του ελληνικού λαού, για να
σταματήσουμε τώρα. Είμαστε στο τέρμα αυτής της διαδρομής. Θα το ξεπεράσουμε και θα
μπούμε στη μεγάλη πια λεωφόρο της ανάπτυξης που ανοίγει η Ευρώπη για μας» δήλωσε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το δημαρχείο της ακριτική πόλης των Φιλιατών
Θεσπρωτίας, απ' όπου ξεκίνησε την περιοδεία του στην Ήπειρο, τη Δευτέρα.

Ο κ. Σαμαράς επισήμανε ότι «οι εκλογές έχουν να κάνουν με δύο τελείως διαφορετικούς
κόσμους που έχει να επιλέξει κανείς. Ο ένας είναι ο κόσμος της ανάπτυξης, της
σοβαρότητας, είναι ο κόσμος ο οποίος προσφέρει σταθερότητα στον τόπο. Είναι ο κόσμος,
ο οποίος χθες στο Παρίσι κατάλαβε άλλα, ιδιαίτερα, καινούργια προβλήματα, τα οποία
έχουν προστεθεί στα πολύ μεγάλα προβλήματα.
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Και από την άλλη, έχεις έναν κόσμο ο οποίος θέλει να πιστέψουμε σε ιδέες και σε
πολιτικές, οι οποίες όχι μόνο δεν αρμόζουν στον Έλληνα, αλλά δεν οδηγούν και πουθενά,
παρά μόνο στον κόσμο της φτώχειας, τη στιγμή που η Ευρώπη μαζί με την Ελλάδα,
ανακάμπτουν».

Στον πρωθυπουργό επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή στο δημαρχείο των Φιλιατών. Όταν
βρέθηκε στο γραφείο του δημάρχου, ο κ. Σαμαράς, τη στιγμή που αντίκρισε μια εικόνα της
Παναγίας στη βιβλιοθήκη του, είπε: «Αυτές οι εικόνες δεν θα κατέβουν ποτέ, γιατί ο
ελληνικός λαός πιστεύει» προκαλώντας χειροκροτήματα.

Τα έργα ανάπτυξης και οι υποδομές, όπως το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το αεροδρόμιο
Ιωαννίνων, αλλά και η σιδηροδρομική γραμμή στην Ήπειρο, βρέθηκαν στο επίκεντρο των
συναντήσεων του πρωθυπουργού.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Α. Καχριμάνης και οι δήμαρχοι Φιλιατών και Θεσπρωτίας πήραν
διαβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό ότι «στη μεγάλη λεωφόρο της ανάπτυξης που ανοίγει
η Ευρώπη για τη χώρα μας, η Ήπειρος θα είναι η πρώτη που θα κερδίσει, γιατί έχει δώσει
τον αγώνα και της το χρωστάμε».

Στους Φιλιάτες, ο κ. Σαμαράς επισκέφτηκε το Νοσοκομείο και ειδικά τις δύο νέες πτέρυγες
που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους της Διοίκησης, τους γιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και πολίτες.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου και έκανε
αναφορά στη σημαντική προσφορά του νοσοκομείου στον τομέα της Υγείας, σε μία
ακριτική περιοχή, γιατί, όπως είπε, στελεχώνεται από σπουδαίους επιστήμονες με
ανθρωπιά.

«Σε μία τέτοια εποχή, ο κόσμος έχει ανάγκη από σωστούς γιατρούς και προσωπικό, αλλά
κυρίως από ανθρωπιά», τόνισε και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εκεί χρειάστηκε να
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νοσηλευτούν ναυαγοί του Norman Atlantic.
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