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Αποτίµηση τουριστικών
δράσεων του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης
Θεόδωρος καράογλου, υπουργός
«Οτουρισµός απαιτεί αγαστή
συνεργασία όλων των φορέων»
Εναν
πρώτο απολογισµό των τουριστικών
δράσεων που
έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα το Υπουργείο Μακεδονίας
και Θράκης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του βάσει του Π.∆.
167/2005, έκανε χθες ο Υπουργός κ. Θεόδωρος Καράογλου, στη
διάρκεια του 2ου τουριστικού Forum για τη Βόρεια Ελλάδα, που
πραγµατοποιήθηκε στο ∆ιοικητήριο.
Παρουσία εκπροσώπων όλων των φορέων του τουρισµού της
Μακεδονίας και της Θράκης, έγινε αποτίµηση της συµµετοχής του
ΥΜΑΘ στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις της Σόφιας, του Βελιγρα¬

δίου και του Βουκουρεστίου, συζητήθηκε ενδελεχώς n πρωτοβουλία
του Υπουργού να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο
πανελλήνιο συνέδριο προσκυνηµατικού τουρισµού στις 18 και
19 Μαΐου 2013, παρουσιάστηκε από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο n
πιλοτική εφαρµογή ενός portal προώθησης του εναλλακτικού
τουρισµού στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ µεταξύ άλλων ο κ.
Καράογλου ανακοίνωσε ότι τις προσεχείς ηµέρες θα αναλάβει µια
σειρά πρωτοβουλιών για την αναµόρφωση των δυο κύριων εισόδων
της χώρας στα τελωνεία του Προµαχώνα και των Ευζώνων.
Αναλύοντας τις µέχρι τώρα δράσεις του ΥΜΑΘ που αφορούν στον
τουρισµό, ο κ. Καράογλου επισήµανε πως µε όχηµα το Τµήµα
Τουριστικής Ανάπτυξης και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού,
τον Ε.Ο.Τ., τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α., το Υπουργείο
Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνθέσει τις
δυνάµεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µε σκοπό την τουριστική
ανάπτυξη και προβολή της Βορείου Ελλάδας στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
σε 12µηνη βάση.
«Ο στόχος µας» είπε, «είναι ένας. Η όσο το δυνατόν προσέλκυση
περισσότερων τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα, n ενίσχυση της βαριάς
βιοµηχανίας της χώρας µας και n ανάδειξη του πραγµατικού
προφίλ της πατρίδας µας. Για όλα αυτά όµως απαιτείται αγαστή
συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µε περισσότερες
πράξεις και λιγότερα λόγια».
Σχετικά µε την παρουσία του ΥΜΑΘ στις διεθνείς τουριστικές
εκθέσεις της Σόφιας, του Βελιγραδίου και του Βουκουρεστίου, ο
Υπουργός επισκέφθηκε και συνοµίλησε µε όλες τις ελληνικές συµµετοχές,
συναντήθηκε µε περισσότερους από 40 Tour Operators,
σε κάθε πόλη παραχώρησε συνέντευξη Τύπου παρουσία δεκάδων
εκπροσώπων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ενώ εµφανίστηκε
στο κρατικό κανάλι της Βουλγαρίας «kanal 1» καθώς και στον
τηλεοπτικό σταθµό της Ρουµανίας «Digi24».
Ακόµα έδωσε συνέντευξη σε µια από τις µεγαλύτερες εφηµερίδες
του Βελιγραδίου την «Politika», όπως και στην αγγλόφωνη
εφηµερίδα «Nine o'clock" του Βουκουρεστίου, καθώς και στην
ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδα της Ρουµανικής πρωτεύουσας
«Εβελιµέντουλ Ζίλεϊ».
Όσον αφορά στο δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο προσκυνηµατικού
τουρισµού που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το διήµερο
18-19 Μαΐου 2013, σε συνεργασία µε το Συνοδικό Γραφείο προσκυνηµατικών
περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου και τη Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης, ο κ. Καράογλου επισήµανε πως κύριο ζητούµενο
αυτής της δράσης είναι n ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε Πανορθόδοξο
Κέντρο και n προβολή όλων των θρησκευτικών µνηµείων
της Μακεδονίας και της Θράκης.
Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ηµερίδα που διοργάνωσε το
ΥΜΑΘ για τον θερµαλιστικό τουρισµό, ο οποίος όπως ειπώθηκε
µπορεί να αποτελέσει «κινητήρια δύναµη για την τοπική οικονοµία
και σταθερό αναπτυξιακό πόλο για την πατρίδα µας», ενώ ο κ. Καράογλου
παρουσίασε τις σκέψεις του και για τη διαµόρφωση των
δυο κύριων πυλών εισόδου της χώρας στον Προµαχώνα και τους
Ευζώνους.
«Σε συνεργασία πάντα µε τα γραφεία του EOT και ύστερα από
συνεννόηση µε τις κατά τόπους δηµοτικές αρχές, προτιθέµεθα
να τις διαµορφώσουµε κατάλληλα, καθώς αποτελούν τη "βιτρίνα"
της χώρας µας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσαµε να
τοποθετήσουµε, για παράδειγµα, ειδικές προθήκες µε ενηµερωτικό
υλικό για την ενηµέρωση των τουριστών και να φροντίσουµε
τις κτιριακές εγκαταστάσεις» ανέφερε ο Υπουργός Μακεδονίας και
Θράκης.
Όσον αφορά στο portal ανάδειξης του εναλλακτικού τουρισµού
στη Βόρεια Ελλάδα, ο σχεδιασµός και n υλοποίησή του προτεινόµενου
έργου θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία µεταξύ
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νοµού Θεσσαλονίκης A.E. (ΑΝΕΘ), του
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδας και του ΣΕΤΕ.
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