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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
Με επηηπρία νινθιεξώζεθε ε πλέληεπμε Σύπνπ κε ζέκα «Άξηα–Πξέβεδα: Γηεζλήο 
Πξννξηζκόο γηα ηνλ Βηνηνπξηζκό - Νέεο Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο» πνπ δηνξγάλωζε ε 
Γηεζλήο Οξγάλωζε Βηνπνιηηηθήο. Η εθδήιωζε δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο LEADER Νόηηαο Ηπείξνπ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ηνπ Άμνλα 4, ηεο 
Γξάζεο L313-4 «Γξάζεηο Πξνβνιήο θαη Πξνώζεζεο ηωλ πγθξηηηθώλ Πιενλεθηεκάηωλ 
Πεξηνρώλ Παξέκβαζεο ηωλ Ννκώλ Άξηαο θαη Πξέβεδαο». Οη ζπδεηήζεηο πξνώζεζαλ 
λέεο δηαζηάζεηο γηα ηελ βηνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πλέληεπμεο Σύπνπ παξνπζηάζηεθαλ επηιεγκέλεο θωηνγξαθίεο γηα ηελ πξνβνιή ηωλ 
ηδηαίηεξωλ πνιηηηζκηθώλ θαη θπζηθώλ κλεκείωλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

 
Η Καζ. Αγλή Βιαβηαλνύ Αξβαλίηε, Πξόεδξνο θαη Ιδξύηξηα ηεο Γηεζλνύο Οξγάλωζεο 
Βηνπνιηηηθήο, άλνημε ηελ ζπδήηεζε κε ραηξεηηζκό πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 
ζπληόληζε ηελ εθδήιωζε. Σνλίδνληαο ηηο επξείεο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε πξνβνιή ηεο 
πεξηνρήο, εζηίαζε ζην πόζν πνιύηηκε κπνξεί λα πξνβεί ε αμηνπνίεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο 
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πεξηνρή ηεο 
Ηπείξνπ. Δζηίαζε ζηνλ βηνηνπξηζκό – ηνπξηζκόο κε ππξήλα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 
πνιηηηζκό – θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα δωήο.  

Δηδηθόηεξα, εμήγεζε ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλωζεο Βηνπνιηηηθήο γηα ηελ 
πξνβνιή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κέζω ηνπ βηνηνπξηζκνύ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Αλάπηπμε ηόζν ηεο θάζεηεο δηάζηαζεο ηνπ βηνηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ πνπ 
ηνλίδεη ηνλ κύζν, ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο όζν θαη ηεο νξηδόληηαο πνπ 
πξνβάιιεη ηηο ζεκεξηλέο δηαζηάζεηο ηεο θύζεο, ηωλ ηνπίωλ, ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, 
ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο, ηελ γεπζηγλωζία, ηελ θηινμελία, ην θηιόηηκν.  

 Δπέθηαζε ηνπ πινύηνπ κέζω ηεο θνηλωληθήο πξνζθνξάο, όπωο είλαη ε 
ζπκκεηνρή ηωλ αηόκωλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηωλ απηηζηηθώλ αηόκωλ ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ε δεκηνπξγία εηδηθώλ εγθαηαζηάζεωλ. 

 Γηάδνζε ηεο Βηνηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο κε θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή όιωλ 
ηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ. 

 Αμηνπνίεζε ηωλ δπλαηνηήηωλ κηαο νξγαλωκέλεο δηεζλνύο πξνβνιήο. 
 Πξνώζεζε ηωλ κνλνπαηηώλ ηνπ κύζνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, όπωο πξνβάιιεη ν 

βηνηνπξηζκόο, ωο κέγηζην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. 
 Δλίζρπζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κέζω ηνπ αγξνηνπξηζκνύ θαη 

ηωλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο 



 Τπνζηήξημε ηωλ πξάζηλωλ επαγγεικάηωλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο δηακέζνπ ηνπ 
βηνηνπξηζκνύ πνπ ζα ηνλώζεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζα δώζεη ώζεζε ζηελ 
αλάπηπμε νιόθιεξεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηπείξνπ. 

Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιαπιά. Ο βηνηνπξηζκόο επηκεθύλεη ηελ 
ηνπξηζηηθή πεξίνδν αλαδεηθλύνληαο επθαηξίεο γηα δωδεθάκελν ηνπξηζκό, δίλεη έκθαζε 
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηηο θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο, ζπλδέεη ηνλ πξωηνγελή 
ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκό, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνηείλεη θαη 
εθαξκόδεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη πνιηηηθέο εμεηδίθεπζεο θαη 
αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, απμάλεη ηελ αληαγωληζηηθόηεηα θαη ηελ 
πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξνϊόληνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, θαη δεκηνπξγεί λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο. Γίλεη επίζεο ηελ επθαηξία λα αμηνπνηεζεί θάζε πεηξαδάθη ηνπ 
Διιαδηθνύ ρώξνπ, αλάινγα κε ηελ πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή ηνπ πξνζθνξά, ζε 
δωδεθάκελε βάζε. 

Τπό ην πξίζκα ηνπ Βηνηνπξηζκνύ ζηελ 
Άξηα θαη ηελ Πξέβεδα θηλήζεθαλ νη 
παξεκβάζεηο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ 
εθδήιωζε. Ο η. Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Θενράξεο 
Πξνβαηάθεο, αλαθέξζεθε ζηα κεγάια 
βπδαληηλά κλεκεία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ 
βπδαληηλή ηέρλε ωο ηέρλε ηνπ πλεύκαηνο – 
ζεζαπξό γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο. ε 
κηα εκπλεπζκέλε παξνπζίαζε αλαθέξζεθε 
εθηελώο ζηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά θαη 
ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ κλεκείωλ ηεο 
Άξηαο θαη ηεο Πξέβεδαο. 

Σν δεκνζηνγξαθηθό δπλακηθό ηεο εθδήιωζεο απεηέιεζαλ νη ηεξγίνπ Άλλα, 
Γεκνζηνγξάθνο ζηελ Διεπζεξνηππία, Κπξηάθνπ Βάζηα ηνπ Αζελόξακα Travel, ν 
Κξηλήο Νίθνο, News Editor ηνπ ηνπξηζηηθνύ site GTP Headlines, Μαραηξίδεο 
Γεκήηξεο, Γηεπζπληήο ύληαμεο ηνπ αγγιόθωλνπ πεξηνδηθνύ Defensor Pacis θαη 
Σζαθαξάο Παλαγηώηεο, Γεκνζηνγξάθνο - Γηεπζπληήο Γεκνζίωλ ρέζεωλ ηνπ 
Economist. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή 
εμέθξαζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο νη Καξαγηάλλε Νίθε, Marketing & Communications 
Executive ηνπ βξαβεπκέλνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ Mideast Travel Athens, Γόμαο 
Γεώξγηνο, ύκβνπινο Marketing, Υήξαο Θεόδωξνο Δπελδπηηθόο ύκβνπινο ηεο 
Σξάπεδαο Πεηξαηώο, θαη θνπηέξεο Βαζίιεο, Αζθαιηζηηθόο ύκβνπινο. Σελ 
εθδήιωζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηεο ηεο ε Μαίξε Μνπδάθε, Δθπξόζωπνο ηνπ 
Οκίινπ Διεπζέξηνο Μνπδάθεο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέληεπμεο Σύπνπ έγηλαλ παξεκβάζεηο από ηνπο: 

 Αληωλόπνπιν Αλδξέα, η. Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δθδξνκηθώλ 
ωκαηείωλ Διιάδνο ν νπνίνο επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηελ αλάγθε λα ηνληζηεί ν 
πινύηνο ηεο ειιεληθήο θύζεο ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ δελ πξνωζνύληαη 
από ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία. 

 Γειαθνπξίδε Ιωάλλε, Αληηπξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Νενιαίαο, ν 
νπνίνο ηόληζε ηελ αλάγθεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο λένπο γηα ηελ πξνώζεζε θαη 
δηάδνζε ηνπ Βηνηνπξηζκνύ 

 Λίια ληε Σζάβεο, Πξόεδξνο - Heritage and Museums, ε νπνία ππνγξάκκηζε 
ηελ ζπκβνιή ηωλ κνπζείωλ ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο πεξηνρήο κέζα ζε 
κηα ακθίδξνκε επηθνηλωλία κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ  

 ηεξγίνπ Άλλα, Γεκνζηνγξάθνο ζηελ Διεπζεξνηππία ε νπνία αλαθέξζεθε ζηελ 
αλάγθε βειηίωζεο ηωλ ππνδνκώλ ζηελ πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνύλ 
ηάρηζηα νη πξννπηηθέο ηνπ Βηνηνπξηζκνύ. 

Σηο δηεζλείο δηαζηάζεηο ηνπ Βηνηνπξηζκνύ 
ζηελ Άξηα θαη ηελ Πξέβεδα ηόληζαλ κε ηελ 
παξέκβαζε θαη ηελ παξνπζία ηνπο νη 
Κνιηνκηράιεο Παλαγηώηεο η. Γηεπζπληήο 
Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο Ιππνθξάηεηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη Ρνύπαο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο 
ηνπ Hellenic & Indonesian Friendship 
Association. Ο θ. Κνιηνκηράιεο αλαθέξζεθε ζηελ 
πξννπηηθή πξννβνιήο ηεο βπδαληηλήο 
θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο ζηελ Μηθξά Αζία. Ο 



θ. Ρνύπαο αλαθέξζεθε ζηελ πνιηηηζκηθή αληαιιαγή κεηαμύ Διιάδνο θαη Ιλδνλεζίαο, 
θαζώο θαη Διιάδνο θαη Αθξηθήο.  

εκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία θαη άιιωλ πξνζωπηθνηήηωλ όπωο νη Μνιώλε 
Παξαζθεπή, Πξνϊζηακέλε, Leader, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Ννκπέι Αξκάλ, Δηδηθόο 
ύκβνπινο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ, Κακνπηζήο Αζαλάζηνο, Διιεληθή Δηαηξεία 
Πξνζηαζίαο Απηηζηηθώλ Αηόκωλ, Κξεηηθνύ Παλαγηώηα, Ιαηξόο, Εαθεηξνπνύινπ 
ηκόλε, Οηθνλνκνιόγνο - Πνιηηηζηηθά ζέκαηα, ηέξηζνο Υαξάιακπνο, Δθδόζεηο – 
Γηαθεκίζεηο, Μαλνπζάθε – Σαθάθε Ρέλα, Πνηήηξηα, Γηαλλαθάξνπ Γεωξγία, 
University of Cambridge, Αξβαληηάθε – Μαλνπζάθε Δπαγγειία, Υεηξ. Οδνληίαηξνο. 

Η Νόηηα Ήπεηξνο, γε επινγεκέλε, κε καγεπηηθά ηνπία θαη κεγάιν απόζεκα θπζηθώλ 
πόξωλ, απνηειεί θνηηίδα πνιηηηζκνύ πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηωλ αηώλωλ. Η 
πνηθηινκνξθία ηωλ πεξηνρώλ ηεο Άξηαο θαη ηεο Πξέβεδαο ζπλζέηνπλ έλαλ κνλαδηθό 
βηνηνπξηζηηθό πξννξηζκό κε πνιηηηζηηθά ηνπία θαη κλεκεία λα αληηζηέθνληαη ζηωηθά 
ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη λα εμηζηνξνύλ ηηο ηαξαρώδεηο αιιά θαη κεγαιεηώδεηο 
ζηηγκέο ηνπ ζπγθινληζηηθνύ απηνύ ηόπνπ. 

 
 

 

  

 

 

ΠΑΑ 2007-2013 ΥΠ.Α.Α.Τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ LEADER 

Το παρόν ζσγτρημαηοδοηήθηκε από ηο ηοπικό πρόγραμμα Προζέγγιζη Leader Νόηιας Ηπείροσ 
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