Ο Φούχτελ και οι Δήμαρχοι.
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
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Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η ΕΡΕΥΝΑ» έδωσε αποκλειστικά την είδηση για την σύμφωνη
γνώμη των οχτώ δημάρχων του νομού Ιωαννίνων να έχουν ένα διήμερο εργασίας με την
περιβόητη ελληνογερμανική συνέλευση της οποίας ηγείται ο γνωστός κ. Φούχτελ.

Η απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση του νέου οργάνου που προέβλεπε ο Καλλικράτης για
τον τουρισμό, την Περιφερειακή Επιτροπή Τουρισμού.

Κατ' αρχήν είναι σημαντικό που συστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της η Περιφερειακή
Επιτροπή Τουρισμού του νομού μας.

Μια σειρά από ζητήματα και πρωτοβουλίες των δημάρχων για τον τουρισμό τώρα μπορούν
να οργανωθούν καλύτερα, ποιο σφαιρικά και με ποιο συγκεκριμένο τρόπο. Μπορούν να
συνενωθούν πόροι και να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα για όλους.

Όμως η επιτροπή πρέπει να θέσει και άμεσα ορισμένους στόχους εάν θέλει να έχει λόγο
ύπαρξης και βέβαια να στελεχωθεί με προσωπικό που να οδηγούν τις αποφάσεις της
επιτροπής σε αποτελέσματα.

Η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες του κ. Φούχτελ και τους δημάρχους και την
Περιφέρεια δεν είναι κακή πρωτοβουλία Όσο περισσότερη πληροφορία και ενδιαφέρον
μπορούν οι δήμαρχοι να συλλέξουν τόσο ποιο σωστές αποφάσεις παίρνουν και γίνονται
πραγματικά χρήσιμοι στους πολίτες.
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Η ελληνογερμανική επιτροπή έχει φορτιστεί αρνητικά και δεν έχουμε δεί αποτελέσματα
που να αποφορτίζουν το αρνητικό κλίμα και να δείχνουν πως πραγματικά γίνεται χρήσιμη η
γερμανική αποστολή.

Δεν έχουμε ακόμη ακούσει και δεν μπορούμε να κρίνουμε για τις προθέσεις τους.

Όμως είναι μια ευκαιρία να τεθεί το ζήτημα του αεροδρομίου στην πόλη μας. Χωρίς
αεροδρόμιο δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει τουρισμός στο νομό από χώρες του εξωτερικού.
Και το αεροδρόμιο συνεχώς υποβαθμίζεται και σύντομα δεν θα λειτουργεί.

Είναι σημαντικό να ζητηθεί από τον κ. Φούχτελ μελέτη και πόρους για μια διεθνή λειτουργία
του αεροδρομίου.

Οι προσπάθειες με το ελληνικό δημόσιο είναι μπλοκαρισμένες καθώς η προσοχή της
κυβέρνησης είναι να παραχωρήσει τα αεροδρόμια που έχουν κίνηση σε ιδιώτες και να
απαλλαγεί από τα «άχρηστα» όμως το δικό μας.

Πολλοί κατηγορούν τον κ. Φούχτελ ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να «κάνει δουλειές»
για γερμανικές εταιρίες, σε ενέργεια και σκουπίδια.

Οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε χωρίς να προκηρύξουν διεθνείς διαγωνισμούς όταν
πρόκειται για μεγάλα έργα, συνεπώς τέτοιο ζήτημα δεν υφίστατε.

Πολλοί δήμοι στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει σε πολλά ζητήματα τεχνογνωσία που θα
μπορούσε να μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία εάν
μπορούμε την αποκτήσουμε.

Ας ακούσουμε με προσοχή τι έχουν να μας πουν και κυρίως να είμαστε σοβαρά
προετοιμασμένοι για ζητήματα που εμείς θέλουμε βοήθεια και πρόσβαση σε κέντρα λήψεως
αποφάσεων.
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