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Σν πνηθίιν παλέκνξθν ηνπίν ηεο 

πεξηνρήο καο «παξαθνινπζεί» ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δνζκέλνπ κνληέινπ 
αλάπηπμεο, αιινηώλνληαο ξηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνύ θάιινπο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η κνλνδηάζηαηε 
νηθηζηηθή αλάπηπμε παξαιηώλ, κε ηνπξηζηηθά ςεπηνρσξηά ησλ 1-2 

θαινθαηξηλώλ κελώλ ή ηνπ αββαηνθύξηαθνπ ρσξίο ληόπηνπο 
θαηνίθνπο ή πιεζσξηθώλ ζπγθξνηεκάησλ εμππεξέηεζεο ησλ tour 

operators, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκό πνπ κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ηνπία, λα θαηαλαιώζεη εηδηθά πνηνηηθά ηξόθηκα, λα ραξεί 
πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία, λα αλαδσνγνλήζεη παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη κάιηζηα ζε αλζξώπηλε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο. Μόλνλ ζην πιαίζην ελόο άιινπ κνληέινπ ζπκκεηξηθήο 

αεηθνξηθήο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ ν ηνπξηζκόο ζα απνηειέζεη 
ζηνηρείν πξνόδνπ θαη πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο, θαη ελίζρπζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ ζπλαιιάγκαηνο.  
Ο πξεβεδάληθνο ηνπξηζκόο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε όισλ εθείλσλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε «κεζνγεηαθή δηαηξνθή» κε 

ηελ έληνλε πνηθηινκνξθία ηνπ ππαίζξηνπ ηνπίνπ. Επηπιένλ ν 
ζπλδπαζκόο ηνπίνπ, θιίκαηνο, δηαηξνθήο, αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη 

εηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ (πνπ πιενλάδεη άλεξγν 
πξνο ην παξόλ), κπνξεί λα δσληαλέςεη ηελ πόιε θαη θπξίσο λα 

δώζεη πξννπηηθή ζηελ ύπαηζξν.  

Οη πξνηάζεηο καο γηα ηνλ ηνπξηζκό ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
• Να ζηακαηήζεη ε άλαξρε νηθηζηηθή παξέκβαζε θαη δόκεζε ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Δήκνπ, κε κνλνδηάζηαηε αμηνπνίεζε κόλν 
ηνπ ζεξηλνύ ηνπξηζκνύ θαη ηεο ζάιαζζαο, λα επαλαπξνζδηνξηζζεί ε 



ηνπξηζηηθή πνιηηηθή (π.ρ. ζεκηλαξηαθόο θαη ζπλεδξηαθόο ηνπξηζκόο) 

θαη ε ρσξνηαμηθή δηεπζέηεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ δσλώλ λα γίλεη κε 
βάζε ηελ ήπηα αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθώλ πόξσλ, 

ελαξκνληζκέλε κε ηνπο ππόινηπνπο ηνκείο παξαγσγήο θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ θαη κε πξνζηαζία ζην πεξηβάιινλ. Να 

ζεζπηζζνύλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη πιαίζηα ιεηηνπξγίαο 
(αξρηηεθηνληθή θηηξίσλ, πνηόηεηα ππεξεζηώλ θ.ιπ.)   

Ο Δήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ  
• Να αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ 

πινύζησλ ηνπξηζηηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο θαη λα δηακνξθώζεη 
πνιπδηάζηαηε πνιύκελε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή 

• Να ζπκβάιεη κε πξάμεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθώλ 
κνξθώλ ηνπξηζκνύ, ζρεηηθώλ κε  ζαιάζζηα ζπνξ, ηζηηνπινΐα, 

ςάξεκα, ην ζπλεδξηαθό ηνπξηζκόο, ηνλ ηακαηηθό ηνπξηζκό αλαςπρήο, 
ηνλ αγξνηνπξηζκό θ.ιπ. 

• Να δεκηνπξγήζεη (λα αμηνπνηήζεη) πιέγκα ελαιιαθηηθώλ 

ζεκείσλ επίζθεςεο (θαη δξαζηεξηνηήησλ) ησλ ηνπξηζηώλ θαη 
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ελεκέξσζήο ηνπο, θαζώο θαη δηεπθόιπλζή 

ηνπο γηα ηελ πξόζβαζε ζ’ απηά (κνπζεία, αξραηνινγηθνί  θαη 
ηζηνξηθνί ρώξνη, θπζηθέο θαιινλέο θαη ηνπία, πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο, θ.ιπ.), ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ αιιά θαη ζηελ πεξηθέξεηα 
Ηπείξνπ 

• Να δηεθδηθήζεη πόξνπο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη παξαπέξα 
αλάδεημε ησλ θπξηόηεξσλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ, όπσο αξραία 

Νηθόπνιε, Καζζώπε, Ζάινγγν θ.ιπ. 
• Να αλαδείμεη κε ήπηεο κνξθέο παξεκβάζεσλ ηηο θπζηθέο 

θαιινλέο ηνπ λένπ Δήκνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπία θαη ρώξνπο, όπσο 
δάζνο Λεθαηζά, θάια Σδαβέιαηλαο, θάζηξν Ρηδώλ θ.ιπ., γηα 

βειηίσζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαη δεκηνπξγία κηθξώλ θαιαίζζεησλ 
ρώξσλ αλαςπρήο 

• Να δεκηνπξγεζεί ζύγρξνλε καξίλα ζηελ Πξέβεδα θαη λα 

δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ.    
Η πνιηηηθή καο γηα ηνλ ηνπξηζκό ζα ζπλδπαζζεί κε ηελ 

δηάζεζε ζεκαληηθώλ πόξσλ γηα έξγα ππνδνκήο (έξγα νδνπνηίαο, 
δίθηπα θιπ), αιιά θαη ηε ζνβαξή δηεθδίθεζε πόξσλ από ην θξάηνο 

θαη ηελ Ε.Ε. Θεσξνύκε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ηελ νπζηαζηηθή 
ιεηηνπξγία γξαθείνπ ηνπξηζκνύ ζην λέν Δήκν, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ηελ πιεξνθόξεζε κε όια ηα ζύγρξνλα 
κέζα. 
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