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Διαφωνεί αλλά δεν κάνει κάτι περισσότερο η Περιφέρεια

Μια σύντομη συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως προκάλεσε με τις ερωτήσεις του προς
τον Περιφερειάρχη Ηπείρου ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Ήπειρος
Ανατροπής» Σπύρος Πάικας, αναφορικά με το θέμα των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες
και την επένδυση των πέντε μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στη Βιομηχανική
Περιοχή Ιωαννίνων.

Το θέμα της επένδυσης των πέντε μονάδων ισχύος 2 MW η καθεμιά στη ΒΙΠΕ, μετά και την
δήλωση του Περιφερειάρχη την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και μετά τις δηλώσεις του
προέδρου του ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ», έχει μπει σε άλλη τροχιά. Δεδομένου ότι οι δύο
μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις του Νομού μας και από τις μεγαλύτερες της
χώρας, δεν έχουν έλθει σε συμφωνία με τους επενδυτές για να τους διαθέτουν την
παραγόμενη κουτσουλιά, είναι σαφές ότι μιλάμε για μια επισφαλή επένδυση που θα πρέπει
να προβληματίσει όλους. Βέβαια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
έδωσε το πράσινο φως για την αδειοδότησή τους, και ως εκ τούτου, ο κ. Πάικας ζήτησε
ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη αν υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω κινήσεις της
Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να εμποδιστεί η συνέχιση της επένδυσης.
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Από την απάντηση του κ. Καχριμάνη δεν προέκυψε κάποιος τέτοιος σχεδιασμός και ο
Περιφερειάρχης απλά επανέλαβε ότι αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, βιομάζα δηλαδή, δε μπορεί
να δουλέψει βιώσιμα η μονάδα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που αφορά τους επενδυτές και η
περιοχή πρέπει να διασφαλίσει ότι θα αποφύγει την τεράστια περιβαλλοντική όχληση που
θα προκαλέσει η συστάδα αυτών των πέντε μονάδων βιοαερίου σε μια μικρή έκταση, εντός
της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Πιθανώς, άπαντες περιμένουν κινήσεις σε πολιτικό επίπεδο και προς
την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν και οι ενέργειες κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον
Γιαννιώτη βουλευτή της αντιπολίτευσης Κώστα Τασούλα.

Τα πετρέλαια

Ο κ. Πάικας έθεσε στον Περιφερειάρχη και ένα ζήτημα που προκύπτει από τη
δημοσιοποίηση μιας επιστολής με παραλήπτη τον ίδιο και την Υπουργό Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά. Αποστολέας είναι ο διαχειριστής ενός από τους μεγαλύτερους ισραηλινούς
τουριστικούς ιστοτόπους που διαφημίζουν και προωθούν κόσμο σε περιοχές της χώρας
μας. Ο εν λόγω τουριστικός πράκτορας συνεργάζεται με πολλά καταλύματα στην περιοχή
του Ζαγορίου και τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει πολλούς επισκέπτες στην περιοχή. Με
την επίμαχη επιστολή του, προειδοποιεί τους δύο φορείς πως θα εξαιρέσει τα Γιάννενα, το
Ζαγόρι και τη Δωδώνη από τις διαφημιστικές καμπάνιες του αν προχωρήσουν τα σχέδια
της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και δεν παρέμβουν προς την κυβέρνηση
Περιφέρεια και Υπουργείο Τουρισμού.

Την επιστολή δεν θεωρεί σημαντική καθώς φάνηκε, ο Περιφερειάρχης καθώς δήλωσε ότι
δεν την γνωρίζει, δεν την έχει δει ποτέ! Συνέδεσε δε τον Ισραηλινό με κάποια συμφέροντα
που αντέδρασαν στη δρομολόγηση αεροπλάνων από την Κύπρο προς τα Γιάννενα και στο
σημείο αυτό, παρεμπιπτόντως, έκανε γνωστό πως στις 15 Φλεβάρη θα γίνει το πρώτο
δρομολόγιο Λάρνακα – Γιάννενα... Ακόμα κι αν πρόκειται πάντως, για τον ίδιο Ισραηλινό
τουριστικό πράκτορα, τα δύο θέματα είναι παντελώς άσχετα μεταξύ τους και δε μπορεί να
τα συγχέει ο Περιφερειάρχης...

Σημείωσε πάντως, πως ενόψει της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Περιφέρειας και του
Δήμου Ιωαννιτών στο Ισραήλ τις επόμενες μέρες, δεν αποκλείεται αν υπάρχει ο εν λόγω
κύριος, να τον βρει επί τόπου και να του θέσει τους προβληματισμούς του... Δεν είναι
σίγουρο βέβαια, ότι οι υπόλοιποι θα μάθουμε γι' αυτή τη συνάντηση... αν γίνει...

Το θέμα των ερευνών υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση, επανέλαβε για πολλοστή
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φορά, ο κ. Καχριμάνης, και την έχει αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως είπε.
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