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Συνδημότισσες και συνδημότες,

Μια ακόμη χρονιά τελειώνει αφήνοντας πίσω της σημαντικές παρεμβάσεις και έργα σε κάθε
γωνιά του Ζαγορίου, αλλά και προβλήματα που ανέκυψαν από ελλείψεις στις υποδομές, σε
προσωπικό, από καιρικά φαινόμενα και τις μειωμένες χρηματοδοτήσεις από την Πολιτεία
εξαιτίας των μνημονίων.

Μέσα σε ένα οικονομικά ασφυκτικό περιβάλλον και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
στη στελέχωση και την τεράστια έκτασή του ο Δήμος Ζαγορίου κατάφερε να ανταποκριθεί,
σε ικανοποιητικό βαθμό, και το 2017 στις ανάγκες των δημοτών και των πολυάριθμων
επισκεπτών οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, με σημαντικές επιχορηγήσεις από την
Περιφέρεια Ηπείρου και άλλες πηγές χρηματοδότησης, εκτελέστηκαν σε κάθε Τοπική
Κοινότητα μικρά και μεγαλύτερα έργα.

Αυτά και άλλα που προγραμματίστηκαν στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα διευκολύνουν την
καθημερινότητα και υποστηρίζουν τις ασχολίες των κατοίκων, ιδίως στην κτηνοτροφία και
στην εκμετάλλευση των πλούσιων δασών του τόπου μας, αλλά και τον τουρισμό που
αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Τo 2017 ήταν ιδιαίτερα πλούσια χρονιά σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις,
ορισμένες με εθνική εμβέλεια, που προάγουν τον πολιτισμό, μεταλαμπαδεύουν στις
νεώτερες γενιές την παράδοση-ιδιαίτερη θέση έχουν τα πανηγύρια μας-και προβάλλουν
εντός και εκτός συνόρων το σπάνιας ομορφιάς τοπίο του Ζαγορίου, την αρχιτεκτονική
παράδοση και τα σημαντικά θρησκευτικά και άλλα μνημεία του τόπου μας.
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Μέριμνά μας και τη νέα χρονιά θα είναι η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για έργα, όπως
αυτό που δρομολογείται, η σύνδεση με την Εγνατία στον κόμβο Αράχθου (Ζαγορίου), που θα
συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών
μας, τη συμπλήρωση των υποδομών και τη στήριξη των ανθρώπων του μόχθου με κάθε
πρόσφορο μέσο.

Ο τόπος μας έχει επενδύσει στον τουρισμό. Το Ζαγόρι αποτελεί, πλέον, τουριστικό
προορισμό όλο το χρόνο και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί από όλους, με
ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση υποδομών από το Δήμο και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών
από τους επαγγελματίες.

Σταθερή μας επιδίωξη και πράξη είναι και η διαρκής προβολή του τουριστικού προϊόντος
του Ζαγορίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους τους Ζαγορίσιους, χρόνια πολλά με υγεία,
ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
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