Χαιρετισμός του Βουλευτή Ν. Ιωαννίνων (Ν.Δ.) Σταύρου Ελ. Καλογιάννη
στο 2 ο Συνέδριο Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
[Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2011]

Κύριε Πρόεδρε,
Εκ μέρους του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, απευθύνω θερμό χαιρετισμό σε όλους
τους συμμετέχοντες στο 2 ο Συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού που αρχίζει
σήμερα στην πόλη μας.
Το Συνέδριο αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για μία αμφίδρομη, ζωντανή επικοινωνία των απανταχού της
Γης Ηπειρωτών μεταξύ τους.
Η Ήπειρος έχει προοδεύσει πολύ τα τελευταία χρόνια.
Πριν από τρία χρόνια, στο 1ο Συνέδριό σας, είχα αναφερθεί σε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία ήταν
σε εξέλιξη. Η πρόοδος ήταν σημαντική σε αρκετά από αυτά:
-

Η Εγνατία οδός ολοκληρώθηκε το 2009.

-

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αναβαθμίζεται.

-

Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων εκσυγχρονίζεται.

-

Οι μελέτες σημαντικών οδικών αξόνων, όπως το τμήμα Ιωάννινα – Κακκαβιά, που αποτελεί
συνέχεια της Ιόνιας οδού, ολοκληρώθηκαν.

-

Δυστυχώς όμως, λόγω και της οικονομικής κατάστασης της χώρας, το τελευταίο εξάμηνο έχουν
σταματήσει οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης, όπως η
Ιόνια οδός και ο άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) που θα συνδέσει την Ήπειρο με τον
αυτοκινητόδρομο Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αφορούν άμεσα την Ήπειρο.

Ως τομέας Δημοσίων Έργων της Νέας Δημοκρατίας θέτουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την άμεση
επανεκκίνηση των εργασιών στα έργα που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης και των δημοσίων
έργων γενικότερα, τα οποία τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκονται σε τέλμα, με συνέπεια την απειλή
κατάρρευσης του τεχνικού κόσμου της χώρας.
Οφείλει όμως και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών να κινηθεί, καθώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος δύο
ετών.
Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό, έχει θεσμοθετηθεί ο εθνικός χωροταξικός
σχεδιασμός, ο πρώτος που έγινε ποτέ στη χώρα και περιλαμβάνει το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τα
Ειδικά Πλαίσια που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία.
Στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο τα Ιωάννινα έχουν καθορισθεί πρωτεύων εθνικός πόλος, ώστε να
αποτελέσουν κομβικό σημείο του εθνικού μας χώρου, σε διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
Σε ό,τι αφορά τις μελέτες, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, δηλαδή ο καταστατικός χάρτης βιώσιμης
ανάπτυξης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων έχει ολοκληρωθεί προ διετίας. Δυστυχώς όμως, και εντελώς
αδικαιολόγητα, δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί.
Με τον χωροταξικό σχεδιασμό καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ισόρροπη και
πολυκεντρική ανάπτυξη του Τόπου, με ορίζοντα δεκαπενταετίας, επιτρέποντας παράλληλα την ταχεία
προώθηση των, συμβατών με το περιβάλλον, επενδύσεων, που τόσο έχει ανάγκη η Ήπειρος.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος θέλω να αναφέρω στην ιδιαίτερα σημαντική
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ήπειρο τα τελευταία χρόνια.


Θεσμοθετήσαμε τα Εθνικά Πάρκα Βόρειας Πίνδου και Τζουμέρκων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της Πίνδου, καθώς και το Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού.
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Δυστυχώς δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα ο ορεινός όγκος του Γράμμου και του Δούσκου στο Πωγώνι,
παρά το γεγονός ότι η σχετική μελέτη είναι έτοιμη από τον Αύγουστο 2009!



Είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίες και εκπονήθηκαν σχέδια απορρύπανσης για τους ποταμούς Καλαμά,
Λούρο και Άραχθο, ορισμένα εκ των οποίων συνεχίζονται.

Σε ό,τι αφορά την Παιδεία:


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μεγαλώνει και προοδεύει. Έχουμε ιδρύσει Αρχιτεκτονική Σχολή η οποία
πρέπει φέτος να λειτουργήσει και να αποτελέσει τη μαγιά για την Πολυτεχνική Σχολή.

Για την πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου:


Θεσμοθετήθηκαν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού
χώρου της Δωδώνης και συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του θεάτρου, ώστε να
προστατευθεί και να αναδειχθεί η Πελασγική Δωδώνη.



Οριοθετήθηκαν και αναδεικνύονται οι αρχαιολογικοί χώροι Πασσαρώνα και Τέκμων, οι
σπουδαιότερες πόλεις των Μολοσσών αλλά και η ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική Νικόπολη.



Παράλληλα δημιουργήθηκαν σπουδαίες Πινακοθήκες Ηπειρωτών καλλιτεχνών, του Μαλάμου στη
Ζίτσα και του Παπαγιάννη στο Ελληνικό, που κοσμούν την Ήπειρο.

Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα η χώρα μας διανύει μία πολύ δύσκολη περίοδο. Ως Νέα Δημοκρατία στηρίζουμε ενέργειες της
Κυβέρνησης που εκτιμούμε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Έχουμε στηρίξει στη Βουλή περισσότερα από τα μισά νομοσχέδια που κατατέθηκαν. Όμως έχουμε
διαφορετική άποψη σε πολλά θέματα με τη σημερινή Κυβέρνηση.
Ζούμε πλέον σε έναν πολυπολικό και ετερογενή κόσμο. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε και μάλιστα χωρίς
καθυστέρηση.
Η εναλλακτική πρόταση που έχει επανειλημμένα καταθέσει ο Πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς αφορά ένα
άλλο μίγμα πολιτικής, με έμφαση στη μείωση των φόρων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της
ρευστότητας της αγοράς και των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα μέσα από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη διάσωση του τόπου μας, που αποτελεί πλέον εθνικό στόχο,
χρειάζεται να κινητοποιήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και τον παντοδύναμο απόδημο
Ελληνισμό, όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ.
Ιδρύματα, χορηγίες, εθελοντισμός, μπορούν να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και είναι απολύτως
συνυφασμένα με την παράδοση της Ελλάδας, την παράδοση των εθνικών ευεργετών, των Ηπειρωτών
ευεργετών.
Οι απόδημοι Ηπειρώτες έχετε πετύχει πολλά, στον τομέα που δραστηριοποιείται ο καθένας. Σας καλούμε
να συνεισφέρετε σε μικρότερα ή μεγαλύτερα ειδικά έργα, για παράδειγμα στον τουρισμό και στον
πολιτισμό αλλά και στα εθνικά μας θέματα. Στα μουσεία μας που χωρίς βοήθεια απαξιώνονται και δεν
συμβάλλουν στην πνευματική και στην τουριστική ανάπτυξη του Τόπου.
Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και σας βεβαιώνω ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας για
κάθε συνεργασία.
Σας ευχαριστώ.

