
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, κου Μιχάλη Αµοιρίδη, µε αφορµή την 

Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 
Σεπτεµβρίου. 

Ο τουρισµός αποτελεί δραστηριότητα που βασίζεται κυρίαρχα στον 
ανθρώπινο παράγοντα και καθρεπτίζει τον πολιτισµό και τον τόπο µας.  Ένα 
τόπο µε ανησυχίες, µε καλλιέργεια, µε αρχές, την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης, η οποία προσφέρει το κλασικό παραθεριστικό προϊόν 
και παράλληλα διαθέτει το έµψυχο δυναµικό και τα φυσικά στοιχεία για την 
ανάπτυξη των νέων και εναλλακτικών µορφών  τουρισµού. 

Όπως επανειληµµένα, έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης κος Γιώργος Παυλίδης, 
στόχος µας είναι να αναδείξουµε τον τόπο µας και παράλληλα να 
σηµατοδοτήσουµε µία νέα αντίληψη, µία ποιοτική αναβάθµιση στην έννοια της 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Για αυτό προσθέτουµε το συνδυασµό τουρισµού- 
πολιτισµού, ως ατµοµηχανή, στον πυρήνα της περιφερειακής αναπτυ-
ξιακής πολιτικής. Για να καταστήσουµε την Περιφέρειά µας συγκροτηµένα 
τουριστικό προορισµό αριστείας, πανευρωπαϊκής αναγνωρισιµότητας. 

Παράλληλα είναι δεδοµένο ότι δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµη τουριστική 
ανάπτυξη, εάν τα οφέλη δεν φτάσουν στη βάση της τοπικής κοινότητας, 
εάν η τουριστική δραστηριότητα ασκείται µε µεθόδους που καταστρέφουν τις 
κοινωνικές αξίες ή τον πολιτισµό µίας περιοχής. Η άµεση εµπλοκή του 
τοπικού κοινωνικού ιστού, µπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στην οικονοµική 
και πολιτισµική βελτίωση του τόπου µας. 

Η διασύνδεση του πρωτογενούς µας τοµέα και του κλάδου µεταποίησης 
ντόπιων και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων µε την τουριστική 
δραστηριότητα πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί σε µέγιστο βαθµό. 
Είµαστε όµως και µια Ευρωπαϊκή περιφέρεια όπου οι δείκτες της ανεργίας, 
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είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η απασχόληση στην τοπική 
τουριστική βιοµηχανία κατοίκων της περιοχής, δίκαια µε βάση την 
αποδεδειγµένη επάρκεια και εµπειρία που διαθέτουν στην παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών, πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα. 

Με την ευκαιρία του φετινού εορτασµού, προτρέπω τους εµπλεκόµενους µε 
τον τουρισµό, όσους ασχολούνται µε τη διαµονή, την εστίαση, το εµπόριο και 
τους επαγγελµατίες του πρωτογενή τοµέα, της µεταποίησης, τους 
επιχειρηµατίες, τους ανθρώπους του τόπου µας, να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους. Μόνο διαχέοντας τα οφέλη στη βάση της κοινωνίας και 
διατηρώντας, κατά το µέγιστο δυνατό, τα έσοδα που προέρχονται από 
τον τουρισµό, στην περιοχή µας, θα έχουµε βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. 

Ελπίζω το 2015, να είναι το έτος που η Τουριστική δραστηριότητα θα 
αποτελέσει κυρίαρχο παράγοντα ουσιαστικής κοινωνικής και οικονοµικής 
ανάταξης της περιφέρειας ΑΜΘ. 

 

        


