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Εξηγήσεις για τις δηλώσεις Θεοδωρίδη έδωσε χθες ο... Περιφερειάρχης

Να βάλει τα πράγματα στη θέση του σε ότι αφορά τις δηλώσεις που έκανε πριν μερικές
μέρες σε τηλεοπτικό σταθμό των Ιωαννίνων ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδωρίδης, σχετικά με τα ασφαλτικά
Σαγιάδας και την χωροθέτησή τους στη Γωνιά, επιχείρησε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης ξεκαθαρίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας όταν έλεγε πως θα
χωροθετήσει την μονάδα ασφαλτικών στη Γωνιά, εννοούσε τις δεξαμενές πετρελαιοειδών
και εκ παραδρομής είπε ασφαλτικά.

Η δήλωσή του ήρθε για να καθησυχάσει τους Ηγουμενιτσιώτες που είχαν ξεσηκωθεί μετά
τις ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Θεοδωρίδης, με τον δήμαρχο Ηγουμενίτσας Γιώργο
Κάτσινο μάλιστα να συγκαλεί δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αλλά και να ζητά από την
ΠΕΔ να πάρει ομόφωνη απόφαση κατά της χωροθέτησης των ασφαλτικών στη Γωνιά.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι προ ημερών αυτοψία στη Γωνιά πραγματοποίησε κλιμάκιο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Γενικό
Γραμματέα Ηλία Θεοδωρίδη.

Στόχος της Αποκεντρωμένης είναι να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για
την χωροθέτηση της μονάδας πετρελαιοειδών στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρώντας ότι
αυτή είναι η πλέον κατάλληλη λύση.
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Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ο Γενικός Γραμματέας έχει τη σύμφωνη γνώμη τόσο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος ενώ φαίνεται πως στην κατεύθυνση αυτή συναινούν και οι
επενδυτές. Στην κατεύθυνση αυτή, της χωροθέτησης δηλαδή στη Γωνιά, διαφωνεί το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαθέτουν πλήθος
στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι δημόσιες ενώ το
σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπονται τέτοιες
είδους δράσεις.

«Θα χωροθετήσω εναλλακτικά στη Γωνιά τη μονάδα ασφαλτικών στη Θεσπρωτία», δήλωσε
ο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδωρίδης
μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό των Ιωαννίνων.

Μια δήλωση που άναψε φωτιές στην Ηγουμενίτσα και την οποία έσπευσε χθες να...
μεταφράσει ο Αλέξανδρος Καχριμάνης σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει κάπως τα
πνεύματα.

«Η αρχή μας είναι ότι ιχθυοκαλλιέργειες και ασφαλτικά δεν πάνε μαζί και αφού υπάρχει
πρόβλεψη για εναλλακτική χωροθέτηση της μονάδας πετρελαιοειδών στη Γωνιά είχε γίνει
συζήτηση στην Αποκεντρωμένη παρουσία του Γενικού Γραμματέα, δικής μου του
αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για αυτή την προοπτική.
Ο Γενικός δεν μίλησε για ασφαλτικά αλλά για πετρελαιοειδή. Το λέω για να γίνει ξεκάθαρο
ότι ουδέποτε υπήρξε συζήτηση να χωροθετηθούν τα ασφαλτικά από τη Σαγιάδα στη
Γωνιά», είπε ο κ. Καχριμάνης.

Τώρα το αν η δήλωση αυτή είναι ικανή να κατευνάσει τις αντιδράσεις στην Ηγουμενίτσα
μένει να αποδειχτεί αν και σίγουρα τόσο οι αιρετοί της περιοχής όσο και οι κάτοικοι θα
ήθελαν μια δήλωση από τον ίδιο τον κ. Θεοδωρίδη για να ξεκαθαρίσει τι τελικά εννοούσε
όταν μιλούσε για χωροθέτηση ασφαλτικών.
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