Ο Δήμος Ιωαννιτών να πάρει το αεροδρόμιο.
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Το αεροδρόμιο της πόλης είναι στην ουσία ανενεργό με μοναδικό προορισμό την Αθήνα και
το ακριβότερο εισιτήριο στην Ευρώπη.

Μέχρι το τέλος του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί και η Ιόνια οδός που σημαίνει ότι θα μειωθεί
ακόμη περισσότερο η χρήση της γραμμής από επιβάτες , και είναι βέβαιο ότι η γραμμή θα
εγκαταλειφθεί από την αεροπορική εταιρία και το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό.

Χωρίς όμως αεροδρόμιο δεν θα υπάρξει ποτέ η Ήπειρος ως τουριστικός προορισμός με
τουρίστες από τη διεθνή αγορά. Στον τομέα που στηρίζονται οι περισσότερες ελπίδες για
οικονομική ανάπτυξη, δεν θα έχουμε τον κύριο τρόπο μετακίνησης. Δεν θα έχουμε την
αεροπορική μεταφορά που είναι το πιο σημαντικό για τους τουρίστες από άλλες χώρες.

Η ΥΠΑ δεν αποφασίζει για το όποιο σύστημα ασφαλούς προσγείωσης γιατί δεν την
ενδιαφέρει η ύπαρξη του αεροδρομίου.

Στη λίστα με τα αεροδρόμια που δίνονται για εκμετάλλευση από ιδιώτες το αεροδρόμιο
Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» δεν υπάρχει. Για τον απλό λόγο ότι δεν έχει χρηστικότητα
και συνεπώς επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Εάν το αεροδρόμιο του Ακτίου σχεδιάζεται να γίνει το μοναδικό αεροδρόμιο για την Ήπειρο
θα πρέπει να το ξέρουμε, να το αποφασίσουμε και να γίνεται ότι χρειάζεται για τη γρήγορη
πρόσβαση.
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Οι υποδομές που γίνονται στο αεροδρόμιο και θα φτάσουν τα 5 εκ. κόστος εάν δε γίνει κάτι
ουσιαστικό θα είναι άχρηστες μαζί με τον αεροδιάδρομο.

Κάποιος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και αυτός είναι ο δήμος Ιωαννιτών. Άμεσα πρέπει
να αναθέσει μελέτη για βιωσιμότητα και επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία του
αεροδρομίου και να αναζητήσει λύσεις ώστε να αποκτήσει τα αεροδρόμιο αναβαθμισμένη
λειτουργία.

Εάν πρέπει να κάνει πρόταση και το πάρει στα χέρια του με όποιο τρόπο, με παραχώρηση ή
να το αγοράσει ή να το μισθώσει, ή όπως θα κάνουν οι ιδιώτες με τα άλλα αεροδρόμια και
να ψάξει συνεργασία με ιδιωτικά κεφάλαια ανά τον κόσμο.

Εάν δεν μπει ιδιαίτερα έντονα το ζήτημα του αεροδρομίου δεν πρόκειται να ασχοληθεί
κανείς από το κέντρο. Το έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια ότι το θεωρούν άχρηστο.

Για τα Γιάννινα και για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης είναι απολύτως
απαραίτητο να υπάρχει και μάλιστα με αναβαθμισμένη δυναμικότητα.

Η τουριστική χρήση του αεροδρομίου είναι το μοναδικό ζητούμενο για την ύπαρξή του. Θα
πει κανείς ότι θα έρθουν τα υδροπλάνα. Μαζικός τουρισμός χωρίς αερομεταφορές 200-300
ατόμων σε κάθε πτήση δεν υπάρχει.

Εάν πάλι δε βλέπουμε ότι υπάρχουν τουριστικές δυνατότητες για την περιοχή να
σταματήσουμε να δαπανούμε χρήματα για τον τουρισμό και η τοπική οικονομία να στραφεί
σε άλλη κατεύθυνση.

Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δήμοι να μπαίνουν στην ουσία της τοπικής οικονομίας
και να παρεμβαίνουν. Αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος λειτουργία τους για να είναι
αναπτυξιακά χρήσιμος στους δημότες ο κάθε δήμος.
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