
 
 

1Ο Συνέδριο Τουριστικής Ανάπτυξης Ν. Άρτας 
21-22 Οκτωβρίου 2016 

«Σύγχρονος Ταξιδιώτης σε Αρχαίους Δρόμους με 
Παραδοσιακές Γεύσεις» 

Ένα Συνέδριο ουσίας πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, το οποίο έδωσε 
μηνύματα τουριστικής  ανάπτυξης, έδωσε ιδέες, και κατέθεσε προτάσεις, οι 
οποίες εάν ποτέ υλοποιηθούν θα δώσουν πνοή ζωής όχι μόνον στη Άρτα, 
αλλά θα αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη  την Ελλάδα. 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 
συμμετείχε στο Συνέδριο με την Πρόεδρο του Σοφία Οικονομάκου και τις 
Αντιπροέδρους κ.κ Στέλλα Μπαλάση και Αγγελική Κωνσταντινίδη. Η κυρία 
Οικονομάκου ανέπτυξε τη συμβολή της γυναίκας στην τουριστική ανάπτυξη 
της πατρίδας μας. 

Εμείς, οι γυναίκες του Δικτύου, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανες, διότι το 
Συνέδριο αυτό οργανώθηκε από Επιμελητηριακό Φορέα, το Επιμελητήριο 
Άρτας, στην οργάνωσή του οποίου, εκτός του Προέδρου κ. Παπάζογλου, 
πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η Μαρία Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του 
Επιμελητηρίου Άρτας στο Δίκτυό μας, ιδιοκτήτρια παραδοσιακού ξενώνα στη 
Ροδαυγή των Τζουμέρκων, ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών στην Άρτα 
και Προέδρου της Ομοσπονδίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δυτικής Ελλάδος. 

Πριν αναφερθώ στους εκλεκτούς εισηγητές, θα ήθελα να εξάρω τη συμβολή 
του συντονιστή-δημοσιογράφου κ. Μέγα στην επιτυχία του Συνεδρίου. 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, έγινε η παρουσίαση των αρχαιολογικών και 
Βυζαντινών θησαυρών της Ηπείρου από την προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Άρτας κ. Βαρβάρα Παπαδοπούλου, η οποία ανέπτυξε το πώς τα 
ερείπια του παρελθόντος μπορεί να γίνουν θεμέλια για μελλοντικές δράσεις. 
Έμειναν όλοι κατάπληκτοι με τα σημαντικά ευρήματα που υπάρχουν στην 
περιοχή, πολλά των οποίων δεν γνώριζαν ούτε αυτοί οι ίδιοι οι Αρτινοί.  

Όλοι σχεδόν οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ανάπτυξης του 
Νομού, με την διαφορά ότι οι εισηγήσεις και προτάσεις τους αντανακλούσαν 
ολόκληρη την Ελλάδα. Ξεχωριστές ήταν οι ομιλίες των καθηγητών κ. κ 
Κωνσταντίνου Μαρινάκου και Σάββα Ρομπόλη. Ο πρώτος παρουσίασε 
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης του νομού και ο 
δεύτερος πως τα τοπικά παραγωγικά συμπλέγματα μπορούν να 
λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί μοχλοί τουρισμού. Σημαντικές ήταν και οι 
τοποθετήσεις του κ. Σταύρου Μπένου, Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα, 
του κ. Χρήστου Πετρέα, ο ποίος αναφέρθηκε στα θρησκευτικά μνημεία ως 
πόλο έλξης, του κ. Γεωργίου Πίττα, μέλους του Δ.Σ του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στον γαστρονομικό τουρισμό, του κ. 
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Γεωργίου Λουρδή, ο οποίος ανέπτυξε τον αλιευτικό τουρισμό και του κ. 
Κωνσταντίνου Κουτσικόπουλου, ο οποίος ανέπτυξε τα οφέλη που μπορεί να 
προκύψουν από την εκμετάλλευση των υγροτόπων του Αμβρακικού. 
Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά στις υπαίθριες δραστηριότητες από τον 
Απόστολο Τσιμπανάκο, συνοδό βουνού και διαχειριστή του Ορειβατικού 
Καταφυγίου Μελισσουργών. 

Προτάσεις ανάπτυξης κατέθεσαν και οι Δήμαρχοι των ιστορικών Δήμων 
Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης, Ο 
Δήμαρχος Άρτας, η Διευθύντρια εκπαίδευσης του ΣΕΤΕ, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος και άλλοι αξιόλογοι ομιλητές. 

Το Συνέδριο αυτό έδωσε μια ολοκληρωμένη πρόταση τουριστικής ανάπτυξης 
του Νομού Άρτας και αποτελεί μια ειλικρινή προσπάθεια του Επιμελητηρίου 
προς τα μέλη του και τους κατοίκους της περιοχής, για την αναβάθμιση των 
δραστηριοτήτων τους, για τη δημιουργία νέων κερδοφόρων δρόμων, για την 
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της κρίσης και της 
ανεργίας που μαστίζει τους νέους. 

κ.  Οικονομάκου, κ. Μέγας, κ. Παπαβασιλείου 
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Η κ. Παπαβασιλείου, η κ. Κωνσταντινίδη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. 
Παπάζογλου, η  κ. Οικονομάκου, η κ. Μπαλάση, ο κ. Μέγας 
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