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Χαιρετισμός του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Ν.Γεωργάκου στην εκδήλωση για τον Ελαιοτουρισμό

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ και καλή φίλη του τόπου μας Σοφία Ζαχαράκη, σας καλωσορίζω στον

πανέμορφο και πολυδιάστατο Δήμο της καρδιάς μας, στο δήμο Πρέβεζας, στο νησί της Ηπείρου

και στο νέο trendστην τουριστική αγορά! 

Από σήμερα, η Πρέβεζα και ιδιαίτερα ο Δήμος Πρέβεζας για εσάς δεν θα αποτελεί  μόνο ένας

ελκυστικός και συνεχώς αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, αλλά έναν τόπο που θα έχει

πάντα  ανοιχτή  της  αγκαλιά  του  προς  εσάς  που  αντιπροσωπεύεται  τη  νέα  γενιά  κυβερνητικών

στελεχών της Ελλάδας που αλλάζει και θα χαρούμε να θεωρείτε τον ευλογημένο τόπο μας ως δικό

σας.

Η παρουσία σας σήμερα στο Δήμο Πρέβεζας, με την ευκαιρία της διοργάνωσης της εξαιρετικής

αυτής ημερίδας, την οποία και χαιρετώ αλλά και συγχαίρω τους διοργανωτές της, αποτελεί για

όλους  εμάς  της  τοπικής  αρχής  και  τους  δημότες  ιδιαίτερη  τιμή,  χαρά  αλλά  και  ευκαιρία

παρουσίασης του. 

Ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε λοιπόν όλοι οι παρόντες φορείς, ο καθένας από την πλευρά του

και  τις  αρμοδιότητές του και όλοι μαζί  έχοντας  ως κοινό στόχο την επίτευξη της στρατηγικής

ανάπτυξης ενός βιώσιμου – αειφόρου τουρισμού για τη βέλτιστη αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση

όλων των δυναμικών του τόπου μας, κατά τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια μέσα στο χρόνο. 
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Η νέα δημοτική  μας  αρχή,  από το 2019,  συμβαδίζοντας  στο εθνικό μήνυμα για μια  σύγχρονη

Ελλάδα που αλλάζει, με αυτοπεποίθηση, αξιοποιώντας στρατηγικά κάθε δυναμική της και εργαλείο

και με κεντρικό άξονα την εξωστρέφεια και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και έχοντάς ως

υψηλή  προτεραιότητα  στο  πρόγραμμά  της,  ξεκίνησε  δυναμικά  και  με  όραμα  την  τουριστική

ανάπτυξη του Δήμου μας. 

Οι Δήμοι, και εσείς με τόσες ήδη συνεργασίες που έχετε συνάψει με Δήμους σε κάθε επίπεδο από

την προβολή και τις διεθνείς  συνεργασίες σε καλές πρακτικές έως και στην άκρως απαραίτητη

μετεκπαίδευση επαγγελματιών και ανέργων του τουρισμού με σκίλινγκ και ρισκίλινγκ σε τεχνικές

και ψηφιακές δεξιότητας ακόμα και επιδοτούμενες, μπορούν να αποτελέσουν πρωτεργάτες αλλά

και  σημεία  αναφοράς  για  την  τουριστική  ανάπτυξη  τόσο  σε  συνεργασία  με  την  κεντρική

κυβέρνηση και  τις  περιφέρειες  όσο και  με  τους  αρμόδιους  επίσημους φορείς  και  τις  υπαρκτές

ενεργές ενώσεις των επαγγελματιών του κλάδου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μας αναλογούν ως προς την προβολή του τόπου μας και την

αναβάθμιση των μέχρι τότε υφιστάμενων υποδομών, καθώς η συνεχόμενη παροχή υπηρεσιών στην

καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών μας αλλά και στο πλαίσιο των συνεργασιών με

την  περιφέρεια,  το  επιμελητήριο  και  τις  αρμόδιες  για  τον  τουρισμό  ενώσεις,  κληθήκαμε  τα

τελευταία δύο δύσκολα έτη μιας πρωτόγνωρης θανατηφόρου πανδημίας, να ανταποκριθούμε όσο

το δυνατόν καλύτερα ως προς  την αποστολή αυτή.  Ιδιαίτερα όμως προσωπικά και  ως  τοπικός

άρχοντας  αλλά  και  συντοπίτης  των  ανθρώπων  του  τουρισμού  κλήθηκα  να  στηρίξω  και  να

υποστηρίξω  στο  έπακρο  τις  αγωνίες  και  τις  ανησυχίες  των  πολλών  συμπολιτών  μου  που

δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στο τουριστικό οικοσύστημα.

Κυρία Υπουργέ, αγαπητή μου φίλη Σοφία, με ιδιαίτερη χαρά από το βήμα αυτό που μου δίνεται

σήμερα και από την Πρέβεζα που έχει την χαρά ευθύνης να είναι ο πρώτος τόπος σε εμβολιασμούς

και να αποτελεί επί δύο συνεχόμενες πολύ δύσκολες και πρωτόγνωρες τουριστικές σεζόν διεθνώς,

ένα  διακεκριμένο  ασφαλέστερο  προορισμό  ως  προς  τον  COVID,  σας  λέω  με  μετρήσιμα

αποτελέσματα και υπερήφανος για το έργο μας, ότι τα καταφέραμε!!!

Μετατρέψαμε  την  κρίση  σε  ευκαιρία  και  το  αδιέξοδο  και  σε  μία  νέα  οδό  απογείωσης  της

Πρέβεζας !Με εκκίνηση την καμπάνια που δημιούργησε και ανέπτυξαν εσωτερικά στο Δήμος μας

οι  συνεργάτες  μου  από  τις  αρχές  της  Άνοιξης  το  2020  «ΠΡΕΒΕΖΑ  Η  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!» «Preveza be Safe be Free!» η οποία και απέφερε τη διεθνή διάκριση από την

EUROPEAN  BEST  DESTINATION  της  ασφαλέστερης  παραλίας  στην  Ευρώπη  ως  προς
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COVIDαλλά και της 3ης ασφαλέστερης περιοχής κάτι που σε άλλο βαθμό επιτεύχθηκε και την

περασμένη σαιζόν η διεθνής και εθνική προβολή ξεπέρασε κάθε δεδομένο.

Σε  αυτό  βοήθησαν  εκτός  τα  δικά  μας  μέσα  και  χρήσιμα  εργαλεία  όπως  το  πρόγραμμα

INTERREGΕλλάδα – Αλβανία όπου μας δόθηκε η δυναμική της προβολής του τόπου μας και των

πολλών δυναμικών του σε επαγγελματίες  δημοσιογράφους των μεγαλύτερων μέσων καθώς και

στοχευμένες  δράσης  προβολής  που  πάλι  με  ιδία  μέσα  αναπτύξαμε  όπως  η  20ήμερη  έκθεση

φωτογραφίας στο Σταθμό Συντάγματος στο ΜΕΤΡΟ καθώς και προβολή του βίντεο σε όλους του

συρμούς από το Δήμο από τα μέσα Ιουλίου έως στις αρχές Αυγούστου.

Επίσης η άκρως επιτυχής διοργάνωση στο Μονολίθι του διεθνούς συνεδρίου θεσμού πλέον για τη

ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, του 1st  DIGITAL BEACH SUMMIT τον περασμένο Σεπτέμβριο

απέδωσε μία άλλη δυναμική προβολής και με όλα αυτά και άλλα πολλά καταφέραμε και τις δύο

περιόδους να έχουμε πληρότητες και επισκεψιμότητα ρεκόρ και το σημαντικό πάντα με χαμηλούς

δείκτες  κρουσμάτων  κάνοντας  την  ασφάλεια  της  ελευθερίας  από  μότο  πραγματικότητα  και

συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τους επισκέπτες μας.

Η Πρέβεζα όμως με όσους την επισκέπτονται και την επιλέγουν αποκτά ένα αυτόματο συμβόλαιο

ανεξάντλητων απολαύσεων προς τον κάθε επισκέπτη και επιθυμεί ως προορισμός να διατηρήσει τη

σχέση ποιότητας και ποσότητας αλλά και το καλό valueformoney. Ένα γεγονός και ένα αβαντάζ

μας  όπως  επιτυχημένα  τόνισε  το  Γαλλικό  Πρακτορείο  Ειδήσεων  στο  αφιέρωμα  που  έγινε  με

συνεργασία με το Δήμο «Preveza betsonslow tourism» όπως και οι διεθνείς παρουσιάσεις μας στα

FORBES,  ΥΑΗΟΟ.COM.  USA  DAILLY  MIRROR,  EL  MUNDO,  LA  REPUBLICA,  GOLF

NEWS κ.α σε όλη την υφήλιο.

Ο Δήμος Πρέβεζας  σήμερα και  στην απόρροια όλης  αυτής  της  επιτυχίας,  προ ολίγων ημερών

συνυπέγραψε  MOU  με  την  EnterpriseGreece,  την  οποία  και  γνωρίζεται  πολύ  καλά,  για  την

ανάπτυξη μεγάλης στρατηγικής τουριστικής επένδυσης σε 200 στρέμματα, στην περιοχή Κανάλι

για  την  ανάπτυξη  σύγχρονου  5στερου  ξενοδοχείου  στο  project  “LongBeachPreveza”.Ο  Δήμος

Πρέβεζας  αποτελεί  ως  πολυδιάστατο  ψηφιδωτό,  όπως  τα  ξεχωριστά  ψηφιδωτά  της  μοναδικής

Αρχαίας Νικόπολης, ένα μοναδικό πολυθεματικό τουριστικό οικοσύστημα με μοναδικής ομορφιάς

και ποιότητας πεδία τόσο σε περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό τομέα όσο και σε

γαστρονομικό με την εξαιρετική μας τοπική εστίαση κατά γενική ομολογία, φιλοξενίας αλλά και

πολλών εναλλακτικών δραστηριοτήτων που μαγνητίζει, κερδίζει αλλά και ανταμείβει με μοναδικές

αισθήσεις και στιγμές τον κάθε επισκέπτη κάθε τύπου και εθνότητας.
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Ένα όμως  σπουδαίο  και  κεντρικό  μεγάλο  κομμάτι  αυτού  του  ψηφιδωτού  είναι  οι  ίδιοι  της  οι

άνθρωποι, οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού, οι εργαζόμενοι του τουρισμού αλλά

και ο κάθε ένας δημότης ξεχωριστά που αποτελούν την ψυχή και το χρώμα του τόπου μας με τη

φιλοξενία τους και τη θέλησή τους να προσφέρουν το καλύτερο στον επισκέπτη ώστε να επιτύχουν

το μέγιστο για τον τόπο μας και τα παιδιά μας!

Κυρία  υπουργέ  και  αγαπητή φίλη  της  Πρέβεζας,  Όλα τα  σημεία  και  τα  πεδία  ανάπτυξης  που

οδηγούν  την  Πρέβεζα  ήδη  από  το  2023  σε  ένα  τόπο  στις  πρώτες  προτεραιότητες  ως  εθνικό

προορισμό  όπως  έγινε  στο  πλαίσιο  του  κοινωνικού  τουρισμού  αλλά  και  ενός  θα  έλεγα

χαριτολογώντας  με  την  τάση  της  εποχής  μας,  ενός  πολλά  υποσχόμενου  startup  διεθνούς

τουριστικού προορισμού stepbystep! Σας αναλύσαμε και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε

κάποια πεδία. 

Το αεροδρόμιο της Πρέβεζας στο Άκτιο, το λιμάνι μας ως μελλοντική δυναμική κρουαζιέρας, το

μοναδικό Εθνικό Πάρκο του Αμβρακικού με  τα πτηνά και  τα ρινοδέλφινα  και  οι  εκβολές  του

Λούρου ως  μελλοντικό  πάρκο εκπαίδευσης και  ευαισθητοποίησης για  την  κλιματική  κρίση σε

συνδυασμό με smartεφαρμογές, το ατελείωτο παραλιακό μέτωπο με τις εξαιρετικές παραλίες αλλά

και τη μεγαλύτερη ενιαία αμμουδιά στην Ευρώπη των 26χλμ, τα μοναδικά ιαματικά λουτρά μέσα

στον αστικό ιστό και δίπλα από τη φημισμένη Κυανή Ακτή, οι όμορφοι οικισμοί σε όλο το φάσμα

με  αιχμή  το  ιστορικό  κέντρο  της  πόλης  και  τα  κάστρα  της  Πρέβεζας  όπως  το  μοναδικό  του

Παντοκράτορα,  η  Αρχαία  Νικόπολη  με  το  εξαιρετικό  της  μουσείο  και  Αρχαία  Κασσώπη,  το

μνημείο  νεοτέρας  ιστορίας  πλέον  του  ιερού  βράχου  του  Ζαλόγγου  όπου  σαν  σήμερα  οι

Σουλιώτισσες θυσιάστηκαν για την ελευθερία, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες μας με το Βήμα του

Αποστόλου  Παύλου,  η  ιστορία  της  τοπικής  μας  σχεδόν  ολοκληρωτικά  αποδεκατισμένης  στα

κρεματόρια  των  ναζί  εβραϊκής  κοινότητας  αλλά  και  τα  σημεία  παραγωγής  ελαιολάδου,

αυγοτάραχου, και κάθε εκλεκτού γεωργικού, κτηνοτροφικού προϊόντος και αλιεύματος εντός και

εκτός Αμβρακικού, οι πολλαπλές προτάσεις για δραστηριότητες με κανό, άλογα κ.α δίνουν μία

μοναδική δυναμική ανάπτυξης.

Μία δυναμική που έχει ένα μόνο πρόσωπο όλους εμάς και με τη θέληση των ανθρώπων του τόπου

αλλά και το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής και κάθε επίσημου τοπικού φορέα, στην οποία και σας

καλούμε να συνδράμετε έμπρακτα και δυναμικά ώστε η απογείωση της Πρέβεζας στους πιο τοπ

προορισμούς να γίνει  μέσα στο σωστό πλαίσιο και το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για το

βιώσιμο τουρισμού που της και μας αξίζει!
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Καλώς ήλθατε όπως σας είπα στην Πρέβεζα που σας υποδέχεται ως δικό της άνθρωπο και θα

κλείσω με δικά σας λόγια με μία προσθήκη μου σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις σας.

 «Η  επιτυχία  του  τουρισμού  μας,  απάντηση  σε  όσους  επένδυσαν  και  επενδύουν  στην

καταστροφή!»
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