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Γενικά πάντα μια παρουσία πρωθυπουργού στην Ήπειρο είναι χρήσιμη γιατί το Κέντρο
ακούει τις θέσεις μας και προβληματίζεται για να δώσει λύσεις σε προβλήματα που μας
απασχολούν. Αυτό τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης,
απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την αποτίμηση της επίσκεψης που
πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή στην Άρτα ο πρωθυπουργός κ. Γ. Α.
Παπανδρέου. «Δεν πήραμε ευθείες απαντήσεις, αλλά πιστεύω ότι έγιναν κατανοητά τα
ζητήματα που αφορούν την Ήπειρο», συμπλήρωσε.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στα θέματα που έθεσε ο ίδιος στον Πρωθυπουργό, με
έμφαση στα μεγάλα έργα, στις αγροτικές υποδομές , στα αντιπλημμυρικά έργα και στον
τουρισμό. Ειδικά για τον τουρισμό, στον οποίο η Ήπειρος στηρίζει μεγάλες προσδοκίες για
την ανάπτυξή της, ζήτησε από το Κυβερνητικό κλιμάκιο την λήψη μέτρων - ενδεχομένως
και μέσω των Ασφαλιστικών Ταμείων – για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στις ορεινές
περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθεί η συμμετοχή του
Ελληνικού δημοσίου στο 5% στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ανέφερε ότι το θέμα αυτό
έθεσε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.
Ν. Μωραϊτη, στον οποίο εξέφρασε την ανησυχία του για την δραστική μείωση των
κονδυλίων που θα διατεθούν στην Ήπειρο σε μια τέτοια περίπτωση. «Ο Υφυπουργός –
πρόσθεσε – υποσχέθηκε να κοιτάξει να καλύψει με διαφορετικό τρόπο την διαφορά,
ζητώντας όμως παράλληλα μέχρι τέλους Αυγούστου να έχουμε έτοιμα ώριμα έργα για να
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ».

Επίσης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη γαλακτοβιομηχανία
«ΔΩΔΩΝΗ», τονίζοντας ότι ήταν σαφής αφού ζήτησε να βρεθούν κεφάλαια για την αγορά
της. «Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι
θα κάνουμε με τη γαλακτοβιομηχανία», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Τέλος, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στο Δήμο Πρέβεζας, τόνισε ότι η Περιφερειακή Αρχή θέλει να δώσει άμεσα
λύσεις στις εκκρεμότητες που υπάρχουν στην Ήπειρο από το παρελθόν στα ζητήματα αυτά,
επαναλαμβάνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο μας, χωρίς να λυθούν
τα προβλήματα των αποβλήτων. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι Δήμος και κάτοικοι (που
διαμαρτύρονται για τη λειτουργία της χωματερής στη θέση «Κούκος»), θα δώσουν τελικά τη
λύση, ώστε να απομακρυνθούν – εκτός των άλλων – και οι κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία
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που απειλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Πρέβεζας.
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