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“Σηµαντικές Επενδύσεις Υψηλών Προδιαγραφών
και οι λεγόµενες «Παράπλευρες» Απώλειες”
Το Επιµελητήριο Μεσσηνίας παρακολουθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα δηµοσιεύµατα του
τοπικού τύπου σχετικά µε την Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)
Μεσσηνίας, τις διάφορες επισηµάνσεις των τοπικών στελεχών της αυτοδιοίκησης και άλλων
φορέων. Θεωρούµε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή, µε επίσηµο τρόπο να τοποθετηθούµε
και να πάρουµε θέση.
Καταρχάς δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ΠΟΤΑ Μεσσηνίας αποτελεί σήµερα τη µοναδική
πρότυπη επένδυση υψηλών προδιαγραφών, που αναπτύσσεται σε ελληνικό έδαφος, στην
βάση ειδικού χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη.
Στο Επιµελητήριο Μεσσηνίας θεωρούµε ότι όλοι όσοι εµπλέκονται στην συζήτηση αυτή,
αλλά και όσοι δεν έχουν πάρει ακόµα θέση, επιζητούµε την ουσιαστική ανάπτυξη της
τοπικής µας οικονοµίας και κοινωνίας.
Στην βάση αυτή το Επιµελητήριο Μεσσηνίας αντιλαµβανόµενο το µέγεθος των θετικών
αλλαγών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την περιοχή που συνοδεύουν την
συγκεκριµένη επένδυση είναι ανεπιφύλακτα θετικό.
Οι αλλαγές αφορούν την ανάπτυξη της απασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας, την
συγκράτηση του νέου πληθυσµού στη περιοχή, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος,
την αναβάθµιση του τοπικού οδικού δικτύου, τη χρηστή χρήση των φυσικών πόρων και την
ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς κ.α. Πάγια αιτήµατα της τοπικής µας
κοινωνίας, τα οποία λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στα πλαίσια της συγκεκριµένης επένδυσης
που θεµελιώνεται στις βιώσιµες αρχές της ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης υψηλών
προδιαγραφών.
Κανένας δεν διαφωνεί ότι η επένδυση θα επιφέρει αλλαγές στο περιβάλλον, µένει ωστόσο να
επικεντρωθούµε µε νηφαλιότητα στην ανάδειξη και τεκµηρίωση των όποιων υποτιθέµενων
παραβιάσεων ή αποκλίσεων ώστε να αναδειχθούν και να αντιµετωπισθούν τυχόν
προβλήµατα. Και εφόσον τεκµηριωθούν επιστηµονικά, σε µια επένδυση που σηµειωτέων
πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις νοµιµότητας, επιστηµονικά µπορούν
και πάλι να δοθούν και οι αρµόζουσες λύσεις.
Ας µην παραβλέπουµε ότι η ίδια η ελληνική πολιτεία αντιµετωπίζει τις επενδύσεις αυτού του
µεγέθους µε ιδιαίτερες νοµοθετικές διατάξεις, για το λόγο ότι δηµιουργούν συνθήκες

δυναµικής και εξωστρεφούς οικονοµικής ανάπτυξης. Κατά τον ίδιο τρόπο η επιχειρηµατική
κοινότητα και η τοπική αυτοδιοίκηση, ενωµένη µε τους υπόλοιπες κοινωνικούς φορείς, και
την κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να στηρίζουν, επί της ουσίας, την υλοποίηση των
συγκεκριµένων επενδύσεων και να µην τους αποδίδουν αβασάνιστα τα κακώς κείµενα του
τόπου.
Ο ίδιος ο επενδυτικός νόµος παρέχει σήµερα ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην
ελληνική περιφέρεια, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειας,
παρά ταύτα η προσέλκυση τους δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ας µην θεωρούµε λοιπόν
τίποτε δεδοµένο στο τοµέα των επενδύσεων και της ανάπτυξης.
Πρέπει να αντιληφθούµε ότι η περιοχή της Πυλίας, αλλά και ολόκληρος ο Νοµός Μεσσηνίας,
χρόνια τώρα αναζητούσε, εις µάτην, σαφή αναπτυξιακό προσανατολισµό εντός µιας
ευρύτερης οικονοµίας που τείνει να αποµακρύνεται από τον αγροτικό τοµέα, και αυτός,
αδιαµφισβήτητο είναι, ότι δεν µπορεί να είναι άλλος από τον τοµέα των τουριστικών
υπηρεσιών, δεδοµένων και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µας.
Συνεπώς, η ΠΟΤΑ αποτελεί το πρώτο µεγάλο βήµα στην ιστορία του τόπου µας, προς την
κατεύθυνση της δραστικής ενίσχυσης της τοπικής µας οικονοµίας, και λόγω του µεγέθους
της, είναι εύλογο και ως ένα βαθµό κατανοητό, να δηµιουργεί αισθήµατα ανασφάλειας και
φοβικά σύνδροµα, ενίοτε δε να αποτελεί και πρόσφορο πεδίο διαξιφισµών µεταξύ
µικροσυµφερόντων.
Ωστόσο, ας µην παραβλέπουµε ότι η συγκεκριµένη επένδυση αποτελεί σήµερα τον
ουσιαστικότερο µοχλό, που διέθετε ποτέ ο τόπος µας, για να «κινηθούν τα λιµνάζοντα νερά»
της µικρής µας οικονοµίας και να δηµιουργηθεί πραγµατικό ενδιαφέρον για την προσέλκυση
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και επενδύσεων στην περιοχή µε απτά οφέλη για τους πολίτες
της. Σε αυτά περιλαµβάνονται βελτιώσεις σε λιµάνια, αεροδρόµιο, οδικό δίκτυο, νέες µικρές
επιχείρησης και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων κ.α. Έργα τα οποία θα αντιµετωπίζονται
από την πολιτεία µε την διαδικασία του ‘επείγοντος’ µετά την λειτουργία της ΠΟΤΑ.
Επίσης, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η περιοχή µας αποκτά “leader”, την εταιρεία COSTA
MARE (ΠΟΤΑ), στην προώθηση του τουριστικού µας προϊόντος στις διεθνείς αγορές αλλά
και στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, κάτι που θα επιτευχθεί µέσω της
εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης των απασχολούµενων Μεσσήνιων στα τµήµατα της
ΠΟΤΑ. Είναι βέβαια η θετική επίδραση αυτής της σύνθετης επενδυτικής πρωτοβουλίας στη
διαµόρφωση µιας άλλης “επιχειρηµατικής κουλτούρας”, την µόχλευση για ενασχόληση –
ιδιαίτερα των νέων- σε παραδοσιακά ξεχασµένα επαγγέλµατα και ταυτόχρονα στη
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δηµιουργία συνθηκών και νέων ευκαιριών για καινοτόµες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, µε
άλλα λόγια θα συµβεί αυτό που έλεγαν οι παλαιότεροι ότι «το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη».
Εάν θέλουµε λοιπόν να προσδώσουµε πρόσθετο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό
πλεονέκτηµα στη περιοχής µας, δεν έχουµε παρά να ενσκήψουµε ενωµένοι στην επιτυχηµένη
υλοποίηση της σηµαντικής επένδυσης ΠΟΤΑ, πάντα σεβόµενοι την νοµιµότητα και το
φυσικό περιβάλλον, αλλά εκτιµώντας µε νηφαλιότητα και επιστηµονική τεκµηρίωση τις
όποιες «παράπλευρες» απώλειες. ∆ιαφορετικά, εύκολα µπορούµε να κατηγορηθούµε ότι
‘βλέπουµε το δέντρο αλλά χάνουµε το δάσος’!
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