Ναι, μπορούμε να κάνουμε την Ήπειρο βιώσιμη !
Συντάχθηκε απο τον/την βασιλησ ασωνιτησ
Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2014 10:10 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 01 Απρίλιος 2014 13:22

Ήτανε ο τίτλος ενός άρθρου του Σπύρου Θεμελή στους «Νέους Αγώνες» στις 23 Οκτωβρίου
του 2012. Πέρασε πολύς χρόνος από τότε. Αφιέρωσα κομμάτι του χρόνου μου στην
ανάλυση του κειμένου που θα έπρεπε να προσεχτεί ιδιαίτερα και να μην αφεθεί δυστυχώς
στις αράχνες του χρόνου. Προσπάθησα ν΄ απομονώσω την συναισθηματική του πλευρά από
την ουσία των σημείων που αποτέλεσαν την βάση του όλου σκεπτικού.

Η επιβεβαίωση της διαπίστωσης «ότι ναι μεν η Ήπειρος έχει την δυνατότητα να γίνει
βιώσιμη πλην όμως μέχρι σήμερα δεν την έχουμε αξιοποιήσε
ι», οδήγησε στην επισήμανση δύο βασικών αιτιών:

- στην κατασπατάληση των όποιων πιστώσεων σε μικρά και ασύνδετα μεταξύ τους έργα και

- στην έλλειψη σχεδιασμού και οράματος.

Και έφτασε η ώρα των εκλογών και θα πρέπει να ξεχωρίσει κανείς, το ειλικρινές, το
πατριωτικό συναίσθημα του κάθε υποψηφίου στην βάση της προσφοράς του για τον τόπο
από την στοχευμένη προεκλογική σκοπιμότητα της ικανοποίησης του πάθους του και την
αναρρίχηση του στην εξουσία. Και έφτασε η ώρα που πρέπει να ξεσκεπαστεί η μαεστρία
κάποιων αστέρων με αναπαλαιωμένα ρητορικά σχήματα και ξεπερασμένες ιδέες με
ανελαστική προβληματική στην εφαρμογή τους. Ακούγονται και πάλι μεμονωμένες
θεωρήσεις πασαλειμμένες με πολύ πολιτική και έναν άγνωστο γλωσσολογικό πολιτισμό
που εκφράζει περισσότερο σύγχυση και λιγότερο δημιουργική σαφήνεια. Γίνεται και πάλι
όπως και τελευταία από τις άβουλες οικονομικές επιτροπές διάσπαση κεφαλαίων σε
μικροέργα ασύνδετα μεταξύ τους χωρίς πραγματικό οικονομικό συλλογισμό και
προστιθέμενη αξία, παρόλο που η λογική οικονομική επιταγή θέλει τα μικροέργα να
καθορίζονται από τον κεντρικό οικονομικό συλλογισμό που τα δένει μεταξύ τους σε ενιαίο
σύνολο και όχι αντίθετα. Σκοπιμότητα ή αδυναμία;
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Όραμα και Όνειρο κάθε νέου ζευγαριού είναι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού. Ο
αρχιτέκτονας μεταφράζει το όραμα σε σχεδιασμό, με την επιθυμητή κτηριακή
αρχιτεκτονική, την διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, το είδος και την
ποιότητα των υλικών και την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ο συνδυασμός των επί μέρους
εργασιών αποτελεί και την εκπλήρωση του ονείρου που ορίζεται από την συγκεκριμένη
οικονομική δυνατότητα του νεαρού ζευγαριού. Το έργο παραδίδεται με βάση την οραματική
επιθυμία ολοκληρωμένο με τις εκατοντάδες εργασίες αρμονικά συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Ένας πραγματικός οικονομικός συλλογισμός δεν διαφέρει και πολύ απ αυτό. Κατά τον ίδιο
τρόπο και μια αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να ξεκινάει από το όραμα που καθορίζει την
μελλοντική εξειδίκευση της οικονομίας του τόπου. Μια ευρεία στρατηγική που να ενώνει τις
εξειδικευμένες δυνατότητες της κάθε περιοχής και θα μπορούσε με την ολοκλήρωση της να
χαρακτηριστεί σαν Ηπειρωτικό Δημιούργημα λείπει δυστυχώς στον τόπο μας. Υλικά με
αξιόλογη ποιότητα και επάρκεια που προσφέρονται πλούσια από την ηπειρωτική φύση
μένουν ανεκμετάλλευτα. Όπως λέει και ο Περιφερειάρχης «ο τόπος μας έχει όλες τις
προϋποθέσεις για να γίνει βιώσιμος
» και με την ύπαρξη και των ευρωπαϊκών περιφερειακών προγραμμάτων έχει και την
χρηματοδότηση. Ένα απέραντο οπλοστάσιο φυσικών και πνευματικών πλεονεκτημάτων που
θα μπορούσε να πάει την Ήπειρο μπροστά. Κι όμως δεν προχωράει! Το γιατί είναι το
μεγάλο ερωτηματικό! Μερικά στατιστικά στοιχεία ίσως γίνουνε αιτία να γνωρίσουμε την
Ήπειρο και από την πλευρά της τελευταία πολυσυζητημένης εξωστρέφειας και να μας
αναγκάσουνε να ξεφύγουμε από την πολυδιάσπαση και τον διαχωρισμό του ηπειρωτικού
τουριστικού προϊόντος όπως π.χ σε θαλάσσιο τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό η αλιευτικό
τουρισμό κ.λ.π και ν αποφεύγονται δηλώσεις όπως «ο Δήμος δεν έχει λόγο να κάνει άσκοπα
έξοδα, προκειμένου να πάει ξανά στην τουριστική έκθεση του Τελ-Αβίβ», όταν η Περιφέρεια
της Ηπείρου συμμετέχει ήδη στην έκθεση και δηλώνει ότι στρατηγικός της στόχος είναι η
αύξηση τουριστών από το Ισραήλ. (EGate 20- 22 Φεβρουαρίου 2014). Λέγεται αυτό
Ηπειρωτική Τουριστική Πολιτική;

Η ανάλυση του ΞΕΕ για τον Αύγουστο του 2013 κατατάσσει την Ήπειρο στην ζώνη των
τελευταίων τεσσάρων προορισμών επί συνόλου 13 τουριστικών περιοχών. Η σύγκριση με τα
νησιά του Νότιου Αιγαίου που ακολουθεί γίνεται συνειδητά σε μια προσπάθεια αφύπνισης
του συνειδησιακού μηχανισμό των κάποιων υπευθύνων αλλά και όλων όσων αγαπούν την
Ήπειρο σε μια κοινή προσπάθεια για την πατρίδα των επόμενων γενεών, την πατρίδα των
παιδιών μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ
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ΝΗΣΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αφίξεις

80.384

1.007.797

1.021.903

Διανυκτερεύσεις

456.912

8.422.062

5.764.661

3/5

Ναι, μπορούμε να κάνουμε την Ήπειρο βιώσιμη !
Συντάχθηκε απο τον/την βασιλησ ασωνιτησ
Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2014 10:10 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 01 Απρίλιος 2014 13:22

Δαπάνες

33.541.371

811.644.056

290.386.580

Δαπ/διαν/σεις

73,4

96,4

50,4

Δαπ/ επισκεπτών

417,3

805,4
284,2
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Διανυκτ/ επισκεπτών

5,5

8,4

5,6

Η αναφορά στην Κεντρική Μακεδονία γίνεται για ν αποκαλυφτεί η δυναμική του ποιοτικού
τουρισμού που πρέπει να γίνει στόχος και του ηπειρωτικού τουρισμού. Το πώς, είναι έργο
μιας εκτενέστερης ανάλυσης. Η σύγκριση μεταξύ της Κεντρικής Μακεδονίας και των
Νησιών του Νοτίου Αιγαίου αντικατοπτρίζει καθαρά την ποιοτική και οικονομική σύνθεση
των τουριστικών επισκεπτών και των δύο προορισμών και τον αντίκτυπο του φτηνού
τουρισμού στο οικονομικό αποτέλεσμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Το τι πρέπει να γίνει για
την χάραξη του δρόμου προς έναν ποιοτικό τουρισμό στην Ήπειρο αναλύεται στο κεφάλαιο:
«Τουρισμός ή Πολιτισμικός Τουρισμός»; του αρθρογράφου.

Η Ήπειρος χρειάζεται πάνω απ όλα Όραμα. Το όραμα είναι αυτό που θα προσδιορίσει τον
μηχανισμό και την λειτουργία του αναπτυξιακού της μοντέλου και θα αξιοποιήσει τα
πλεονεκτήματα που της χάρισε η φύση και οι άνθρωποι.

Η πόλη των Ιωαννίνων διαθέτει μια αξιόλογη εσωτερική δυναμική και ένα πλήθος
αναπτυξιακών συντελεστών σε κατάσταση λήθαργου.

Για την αφύπνισή τους είναι απαραίτητη η αρχική ανάφλεξη.
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