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Η πρόσφατη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στα Γιάννενα πλαισιώθηκε με ενδεικτικές
παρουσίες σε ορισμένες περιοχές του τόπου μας, εκκωφαντικές σιωπές για μείζονα
προβλήματα και πολλές υποσχέσεις, μάλλον αόριστες και σε βάθος χρόνου. Ο κ.
Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο σύγχρονο αεροδρόμιο της πόλης μας που ολοκληρώθηκε
μετά από χρόνια κατά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκε την Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι , που ολοκληρώθηκε επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και επιτέθηκε στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης για τα απορρίμματα.
Αναλυτική απάντηση για τα θέματα των απορριμμάτων έχει ήδη υπάρξει από τον πρώην
αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος και νυν τομεάρχη Σωκράτη Φάμελλο, αλλά αξίζει να
τονίσουμε ορισμένα σημεία
Α. Ότι τα έργα ΣΔΙΤ στα απορρίμματα που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου βρίσκονταν σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και είχαν
μπλοκαριστεί οι χρηματοδοτήσεις.
Β. Χρειάστηκαν πολλές αλλαγές στη περιβαλλοντική νομοθεσία ώστε η χώρα να λάβει τον
Νοέμβριο του 2016 , 20,7 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο έργο στο Ελευθεροχώρι
με ένταξη στο ΕΣΠΑ και να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής τον Ιούλιο του 2017 (από τον
κ. Πιτσιόρλα) και όχι βεβαίως από τον κ. Χατζηδάκη, ενώ ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα
ανασχεδιάστηκαν πολύ σημαντικά έργα και ΣΔΙΤ και δημόσια στο χώρο των απορριμμάτων ,
παρά τα προβλήματα που υπήρξαν.
Γ. Στη περιοχή μας μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, όπως οι σταθμοί μεταφόρτωσης , η
μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, η ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία των οργανικών
αποβλήτων και η διαλογή στη πηγή , που βρίσκεται τραγικά χαμηλά και πολλά άλλα .Οι
προκλήσεις λοιπόν είναι μπροστά μας , αλλά οκ. Μητσοτάκης ένα μήνυμα ήθελε να δώσει:
όλα ΣΔΙΤ, όλα στον ιδιωτικό τομέα.
Σχετικά με την επίσκεψη στη Βίτσα του κ. Μητσοτάκη και την ένταξη του Ζαγορίου στον
κατάλογο των πολιτιστικών τοπίων της Unesco , θέλουμε να σημειώσουμε ότι δεν υπήρξε
κανένα μπλοκάρισμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,αλλά αναγκαία προϋπόθεση για
ένταξη είναι ο ολοκληρωμένος φάκελος, που δεν υπήρχε. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται
από το γεγονός ότι η ένταξη δρομολογείται από την σημερινή Κυβέρνηση με ορίζοντα το
2021. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη περίοδο επιτεύχθηκετόσο η ένταξηστο εθνικό
ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco των ιερών δασών του Ζαγορίου και
της Κόνιτσας, όπως και της τέχνης της ξερολιθιάς (σήμα κατατεθέν για το Ζαγόρι),το
Δεκέμβριο του2018 σε κοινό φάκελλο που υπέβαλε η Ελλάδα μαζί με άλλες επτά χώρες.
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Επίσης ικανοποιώντας ένα χρόνιο και σημαντικό αίτημα των κατοίκων και των φορέων του
Ζαγορίουεξασφαλίσθηκε πίστωση ύψους 350.000 ευρώ, για την μελέτη της σύνδεσης
Ανατολικού Ζαγορίου με το Κεντρικό Ζαγόρι τον Μάιο του 2019.
Ευχόμαστε να ολοκληρωθούν όλες οι προσπάθειεςπου έχουν ξεκινήσει για την προστασία,
την ανάδειξη και την ανάπτυξητου Ζαγοριού, αφού αναμφίβολα συγκεντρώνει όλες τις
προδιαγραφές και προϋποθέσεις με το μοναδικό του συνδυασμό φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος.
Οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και στην Ιερά Μονή Βελλάς δεν
κατέληξαν με κάποια ιδιαίτερη δέσμευση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη, καθώς η
Δωδώνη και η αναστήλωση του Μνημείου είναι μια μακρόχρονη προσπάθεια, που βεβαίως
συνεχίστηκε και την προηγούμενη περίοδο με το άνοιγμα του θεάτρου και σε παραστάσεις
και την καθιέρωση ανάλογου θεσμού.Για δε την Βελλά είχε υποβληθεί στο ΥΠΕΘ αίτημα για
την ίδρυση δημοσίου ΙΕΚ στην Ιερά Μονή Βελλάς, τον Μάιο του 2019 το οποίο
επεξεργάστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και είχαν ζητήσει διευκρινήσεις για τις
προβλεπόμενες δαπάνες και το προσωπικό. Οι εκλογές και η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας
δεν επέτρεψαν την περαιτέρω συζήτηση και μελέτη του θέματος.
Τέλος να θυμίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις , ότι, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, με
απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε η τελική δημόσια διαβούλευση για το
προεδρικό διάταγμα της Λίμνης Παμβώτιδας με παρουσία και του πρώην υπουργού
ΣωκράτηΦάμελλου στα Γιάννενα και μένουν ουσιαστικά νομικές ενέργειες για την οριστική
επίλυση του τόσου σημαντικού ζητήματος για την πόλη μας, την λίμνη και την ευρύτερη
περιοχή των Ιωαννίνων.
Συμπερασματικά ο κ. Μητσοτάκης δεν «κόμισε» και τίποτε ουσιαστικό στην περιοχή μας,
αφού ενδιάμεσα είχε αποσύρει (προσωρινά;) τα σχέδιά του για τον αιγιαλό , που ίσως
συμπεριλάμβαναν και την πολύπαθη Λίμνη μας. Συνεχίζει βεβαίως με ιδιαίτερο πάθος το
ξήλωμα εργατικών κατακτήσεων και τη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική του, όπως
φαίνεται και στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη , που δεν μπορεί να κρύψει
ότι τη σχεδιάζει για τους λίγους και εκλεκτούς.
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