Για το Φιλιάτι...

ΤΟΤΕ: Το Φιλιάτι γεννήθηκε ως σταθμός στη διαδρομή Σαγιάδας -Ιωαννίνων και πολύ γρήγορα
αποτέλεσε το εμπορικό κέντρο της βόρειας Θεσπρωτίας περιστοιχιζόμενο από πολλά ακμάζοντα
χωριά.
Η μετανάστευση προς το εξωτερικό και τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας πήρε δραματικές
διαστάσεις μετά τον πόλεμο με συνέπεια την κατάρρευση της ισχυρής ενδοχώρας της επαρχίας
Φιλιατών.
Από εκείνη την εποχή οικονομικά και πληθυσμιακά η περιοχή ακολουθεί γενικά φθίνουσα πορεία με
κάποιες αναλαμπές.
ΤΩΡΑ: Ο Δήμος Φιλιατών είναι ο φτωχότερος Δήμος της πιο φτωχής, όπως δείχνουν τα στοιχεία,
περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σηκώνει το βάρος 41 κοινοτήτων που απλώνονται σε μια έκταση 419.200 στρεμμάτων χωρίς να
διαθέτει τα στοιχειώδη εφόδια.
Οι περισσότερες κοινότητες είναι ημιορεινές και ορεινές από τις οποίες οι είκοσι τέσσερις απέχουν
από 20-45 χιλ. από την έδρα, τους Φιλιάτες και οι χρόνοι πρόσβασης σε αυτές κυμαίνονται από
35-50 λεπτά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές.
Σημαντικές επιχειρήσεις δεν υφίστανται Το μοναδικό εργοστάσιο έκλεισε πριν 7 χρόνια στέλνοντας
τους δείκτες της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη και εξαναγκάζοντας
πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.
Το φάσμα της ερήμωσης πλανιέται απειλητικό. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψιν ότι μιλάμε για ένα
ακριτικό Δήμο στα σύνορα με την Αλβανία, γίνεται σαφές ότι εκτός των άλλων και εθνικοί λόγοι
επιβάλλουν την αναστροφή της σημερινής κατάστασης.
Ο Δήμος Φιλιατών δεν μπορεί να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα αφού δεν διαθέτει ούτε το
ειδικευμένο προσωπικό ούτε τους αναγκαίους πόρους για να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες
μελέτες πόσο μάλλον για να προχωρήσει στην υλοποίηση τους.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές του νόμου Θεσπρωτίας η δική μας είναι η μόνη η οποία
μοιάζει σαν να μην έχει ρόλο σε μια γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης. Ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή
απλώς επιτελεί "κοινωνικό έργο" κατακερματίζοντας τα μηδαμινά του έσοδα για να καλύψει, όσο
αυτό είναι δυνατόν, το κενό που αφήνει η πολιτεία.

ΥΠΑΡΧΕI ΕΛΠΙΔΑ; Η γρήγορη ανάπτυξη της Ηγουμενίτσας δημιουργεί στην πόλη αυτή οικιστικό
πρόβλημα που σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να λυθεί από τα κοντινά της χωριά αφ'ενος γιατί δεν
παρέχουν όλα εκείνα που απαιτεί κάποιος για να τα επιλέξει σαν τόπο κατοικίας και αφ'ετέρου
γιατί η γή είναι ακριβή.
Είναι αναγκαίο να γίνουν οι σωστές κινήσεις από μέρους μας και μάλιστα χωρίς άλλες
καθυστερήσεις.
1.Παραχώρηση οικοπέδων.. σε χαμηλές τιμές με όρο την ανέγερση σε σύντομο χρονικό διάστημα
κατοικιών.
2.Συντόμευση του δρόμου Φιλιατών -Ηγουμενίτσας στα 9 λεπτά.
3.Επέκταση του σχεδίου πόλης.
4.Δημιουργία υποδομών γιά την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής, των αθλητικών δραστηριοτήτων
της περιοχής μας, αναβάθμιση της αισθητικής της.
5.Αναβάθμιση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου.
6.Ανέγερση φοιτητικής εστίας και ίδρυση Τ.Ε.Ι.
7.Προβολή των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας με έμφαση στην ποιότητα τους κυρίως
και όχι στην ανταγωνιστικότητα των τιμών τους.
8.Δημιουργία υποδομών για την τουριστική ανάπτυξη ταυτόχρονα με την προβολή των μνημείων
και της φυσικής ομορφιάς της επαρχίας Φιλιατών.
9.Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου.
10.Ανάπτυξη τού συγκοινωνιακού δικτύου.

Γενικά: Η περιοχή μας προσφέροντας ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ στους κατοίκους της να αποτελέσει ένα
ελκυστικό τόπο κατοικίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα το κλίμα, το περιβάλλον ,τα αγνά προϊόντα,
τη φτηνή γη, την αναβαθμισμένη ιατρική περίθαλψη.
Η επίτευξη των περισσότερων από τους στόχους του Δήμου Φιλιατών εξαρτάται κυρίως από
πολιτικές αποφάσεων και ρυθμίσεις της πολιτείας, από κατάλληλες κινήσεις της Δημοτικής αρχής
από τήν αγωνιστική κινητοποίηση των πολιτών και δευτερευόντως από την οικονομική ευρωστία
του Δήμου.
·Η Δημοτική αρχή θα έπρεπε να είχε ήδη δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για το σχέδιο
πόλης και την επιλογή του χώρου για την παραχώρηση οικοπέδων.
·Τη λειτουργία των ξενώνων ,τη συνεργασία με εταιρεία για την τουριστική προβολή της περιοχής
,την έκδοση τουριστικού οδηγού.
·Τη συνεργασία με εταιρεία για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
·Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου.
·Την αποπεράτωση της Δημοτικής βιβλιοθήκης.
·Το δημαρχιακό μέγαρο.
·Την ανταλλαγή με την Εκκλησία Πνευματικού κέντρου-Κυλικείου με στόχο τη δημιουργία του
κατόλληλου χώρου που θα στεγάσει δραστηριότητες της νεολαίας
·Την καταγραφή παραγωγικών δραστηριοτήτων με στόχο τη διαφημίσει και προώθηση των
προϊόντων.
·Το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού.
·Το δρόμο προς την αρχαία Γιτανη.
·Τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση και δημιουργία ομάδων και
αθλητικών Ακαδημιών.
·Τη μελέτη για την ανέγερση Δημοτικού θεάτρου. ·Το συγκοινωνιακό.
Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να έχουν καθημερινά μπροστά τους ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί
σύμβουλοι και να προβληματίζονται για την εξέλιξη του καθενός.
Αυτά πρέπει να έχει στο νου του και ο ενεργός πολίτης για να ελέγχει την Δημοτική αρχή Σε
αντίθετη περίπτωση η καθημερινότητα θα αφυδατώσει τη Δημοτική αρχή θα την εγκλωβίσει στη
γραφειοκρατική αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων, θα κάμψει το φρόνημα των πολιτών και
θα παγώσει τον ενθουσιασμό που ήταν διάχυτος στο ξεκίνημα.
Ο κίνδυνος είναι ήδη ορατός παρότι έχουν περάσει μόνο τέσσερις μήνες από την ανάληψη των
καθηκόντων του νέου Δημοτικού συμβουλίου.
Τα θέματα που το απασχολούν είναι εκείνα που "έρχονται" σε αυτό και όχι-αυτά που θέτει το ίδιο.
Η απάντηση βρίσκεται στη αποκέντρωση. Στην ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών, στην
ανάθεση καθηκόντων στους πλέον πρόθυμους και δραστήριους.
Κάτι που αποτελεί και προεκλογική δέσμευση του συνδυασμού"ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ".
Y.Γ. Περιμένουμε τη λειτουργία του άτυπου Τοπικού Συμβουλίου της πόλης των Φιλιατών.
Γιώργος Διαμάντης
Ιούλιος 2003
Πηγή: Εφημερίδα τα ΝΕΑ της Επαρχίας Φιλιατών
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