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ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΑΜΥΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Τις απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού που διαθέτει η
Ήπειρος και που δυστυχώς εξακολουθούν να μένουν αναξιοποίητες αναδεικνύει με ερώτηση
που κατέθεσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς
προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά.

Τους καλεί να αναδείξουν, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, εκείνα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που θα οδηγήσουν στην ένταξη του ιαματικού τουρισμού της Ηπείρου στον
διεθνή τουριστικό χάρτη και να αποφευχθεί η επαπειλούμενη ερήμωση της ελληνικής
υπαίθρου.

Ο κ. Αμυράς καλεί τον κ. Σπίρτζη να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για το οδικό δίκτυο
που θα ενώσει τα μοναδικά στο είδος τους ατμόλουτρα Αμάραντου με τις θεραπευτικές
ιαματικές πηγές στα Καβάσιλα Κόνιτσας, ώστε να αποτελέσουν ένα ιαματικό πάρκο για
ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και πόλο έλξης επισκεπτών από όλη την Ευρώπη.
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Ζητά από την κα Κουντουρά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον προσέλκυσης νέων
επενδυτών σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγιεινή, το περιβάλλον, τη διατροφή και
την άθληση σε συνδυασμό με προγράμματα θεραπείας και αναζωογόνησης στην Ήπειρο.
Ταυτόχρονα να υποστηρίξει τις δυνατότητες ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού στην
περιοχή ώστε επιτέλους να καθιερωθεί ως προορισμός τεσσάρων εποχών.

«Τα λουτρά στον Αμάραντο και τα Καβάσιλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό
ανάπτυξης στον τομέα του ιαματικού τουρισμού στην Ήπειρο καθώς η ποιότητα και η
ποσότητα των νερών είναι τέτοια που επιτρέπει την ουσιαστική και συστηματική
αξιοποίησή τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση
επίτευξης αυτού του στόχου είναι η αναβάθμιση της περιοχής μέσα από την άμεση
βελτίωση του οδικού της δικτύου. Συγκεκριμένα:

• Να βελτιωθεί ο επαρχιακός δρόμος που ενώνει τον Αμάραντο με την Κόνιτσα

• Να γίνει διαπλάτυνση των στροφών και ασφαλτόστρωση τμημάτων του δρόμου

• Να γίνει καινούρια οδική χάραξη προς τα Καβάσιλα από την πλευρά του συνοριακού
σταθμού Μέρτζιανης.

• Να συνδεθεί οδικώς ο Αμάραντος με τα Καβάσιλα με τη διάνοιξη ενός δρόμου δύο
χιλιομέτρων, ο οποίος θα ενώσει τις υπάρχουσες επαρχιακές οδούς.

Με αυτόν τον τρόπο οι δύο πηγές θα αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο, ένα ιαματικό πάρκο
στεριάς μοναδικό στο είδος του που θα παρέχει την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία ώστε
να ενταχθεί ο ιαματικός τουρισμός της Ηπείρου στον διεθνή τουριστικό χάρτη και να
αποφευχθεί η επαπειλούμενη ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου», σημειώνει ο κ. Αμυράς
στην ερώτησή του.
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