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ΡΙΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Με διακριτικές αιχμές αλλά εμφανή την προσπάθεια να ρίξει τους τόνους στην εικόνα
σύγκρουσης που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με τη σχέση του με τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης,
μιλώντας για το αίτημα χρηματοδότησης της Άρτας, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας,
από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Αρταίων μίλησε στους Σπύρο Θεμελή και Γιώργο Γιαννάκη, στο πλαίσιο της
εκπομπής «Βήμα για 2» της ΒΗΜΑ Τηλεόρασης το βράδυ της Τετάρτης και υπερασπίστηκε
την αιχμηρή επιστολή των τριών Δημάρχων των πρωτευουσών των Νομών Άρτας, Πρέβεζας
και Θεσπρωτίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν από ακριβώς δύο εβδομάδες. Θυμίζουμε
πως οι τρεις Δήμαρχοι με την επιστολή τους προς τον Περιφερειάρχη ζητούσαν
«τροποποίηση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 με τη
συμμετοχή και των Δήμων Αρταίων, Πρεβέζης και Ηγουμενίτσας, ως δικαιούχους Δήμους
της Περιφέρειας Ηπείρου που θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό εργαλείο της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης». «Με το αίτημά μας» έλεγαν στην επιστολή τους «δεν
επαιτούμε, αλλά απαιτούμε και διεκδικούμε ίση αντιμετώπιση της περιοχής μας στα
πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουμε έργα αστικής ανάπτυξης».
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Στις πρώτες του ουσιαστικά δηλώσεις που ακούστηκαν στα Γιάννενα για το θέμα αυτό, ο κ.
Τσιρογιάννης ξεκαθάρισε πως θεωρεί ότι «ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης είναι
κεφάλαιο για την Ήπειρο». «Τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε, άλλωστε εγώ ήμουν δίπλα του
για χρόνια» σημείωσε χαρακτηριστικά αλλά είναι υποχρέωση των αιρετών να διεκδικούν για
τους Δήμους τους, στα πλαίσια που ορίζουν τα προγράμματα και σε σχέσεις ειλικρινείς.
«Όταν βλέπουμε την αδικία, θα πρέπει να το φωνάξουμε» πρόσθεσε. Χωρίς να είναι σαφές
σε ποιον απευθύνονταν η αιχμή, ο κ. Τσιρογιάννης σημείωσε ακολούθως: «Δεν μπορώ να
κάνω δημόσιες σχέσεις εις βάρος των Αρτινών, γιατί εκείνοι με έβαλαν να διεκδικήσω».

Οι διαφορές λοιπόν, προκύπτουν από την επιλογή της Περιφέρειας να κατευθύνει το
εργαλείο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης με πόρους του ΕΣΠΑ στην πόλη των
Ιωαννίνων, αντί να μοιράσει αναλογικά χρήματα για να αναπτυχθούν περιοχές στον
Αμβρακικό, τον Αχέροντα ή τα Τζουμέρκα για παράδειγμα.

Όπως τόνιζαν και στην επιστολή τους οι τρεις Δήμαρχοι, σε όλες τις Περιφέρειες της
χώρας, η κατανομή του προγράμματος δεν ωφελούσε ένα μόνο Δήμο αν και μπορούσε. Π.χ.
στη Λάρισα και το Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέθεσε 26 εκατ. ευρώ στην αρχή, όταν
όμως αντέδρασαν η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, έβγαλε 5 και 7 αντίστοιχα εκατ. ευρώ και για
τους Δήμους αυτούς. Άγνωστο αν έκοψε από τους άλλους ή βρήκε νέους πόρους. Στην
Νότιο Αιγαίο μόνο, η Ρόδος πήρε 4 εκατ. ευρώ και στην Ήπειρο, το ΒΑΑ διατέθηκε στο Δήμο
Ιωαννιτών, σε ύψος 57 εκατ. ευρώ μετά την υπερδέσμευση – η πρώτη δέσμευση ήταν 30,8
εκατ., για αρχικό προϋπολογισμό έργων 80,3 εκατ.

Ο κ. Τσιρογιάννης ξεκαθάρισε πως «Δε ζητάμε να κοπούν από τα Γιάννενα χρήματα. Είναι
όμως, στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη. Ζητάμε να μας δώσει μεγαλύτερο
κομμάτι από την πίτα του ΕΣΠΑ». Αμφισβήτησε τέλος, την δέσμευση του Περιφερειάρχη
για τη δημιουργία ενός μικρού ταμείου για περιοχές της Ηπείρου και τόνισε πως τα έργα
των βιολογικών, οι συνδέσεις δρόμων κλπ. στην ευρύτερη περιοχή των τριών ΠΕ, δεν είναι
αυτό που ζητάνε οι τρεις Δήμαρχοι. Αυτοί ζητούν έργα αστικών αναπλάσεων στις πόλεις
τους, όπως και στο Δήμο Ιωαννιτών. «Δε μπορεί να γίνεται η πλατεία Πύρρου στα Γιάννενα
και εμείς έχουμε πλατείες να φτιάξουμε» σημείωσε, θυμίζοντας πως από το προηγούμενο
ΕΣΠΑ η κατανομή πόρων ήταν περισσότερο δίκαιη και αναλογική.
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