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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του Υπερνομάρχη κου Κωνσταντίνου Τάτση και σε συνεργασία
με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), παρουσιάστηκε σήμερα,
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008, στη Δράμα, το Σχέδιο Ανάδειξης της Ροδόπης, το
οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Κοινές προσεγγίσεις για το
σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητών περιοχών στη Ροδόπη» του
Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Εκπρόσωπος του ΕΚΒΥ παρουσίασε συνοπτικά το έργο και τις δράσεις του και
ανέπτυξε τη μεθοδολογία και τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ανάδειξης.
Ειδικότερα, αναλύθηκαν θέματα σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο άσκησης της
αναψυχής σε προστατευόμενες περιοχές, αποσαφηνίσθηκε το όραμα για τη
Ροδόπη, παρουσιάσθηκαν οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι της περιοχής.
Επίσης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από την καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την
ανάδειξη και την αναψυχή στη Ροδόπη (διαδρομές και μονοπάτια περιήγησης,
υποδομές

ενημέρωσης

και

εκπαίδευσης,

αναψυχής

και

εξυπηρέτησης

επισκεπτών, χώροι διαμονής και εστίασης, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό
υλικό). Στο ίδιο πλαίσιο, ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες που τίθονται για την
ανάδειξη της Ροδόπης και προτάθηκαν έργα και δράσεις ανάδειξης.
Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Υπερνομάρχης κος Κωνσταντίνος Τάτσης, η
Δήμαρχος Παρανεστίου κα Αλίκη Σωτηριάδου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Δράμας κος Ανδρέας Χαραλαμπίδης, Εκπρόσωποι της Περιφέρειας
ΑΜΘ, των Νομαρχιών Δράμας και Ξάνθης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Δασικών

Υπηρεσιών

Δράμας

&

Ξάνθης,

του

ΙΓΜΕ,

των

Επιμελητηρίων,

Περιβαλλοντικών & Οργανώσεων.
Όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν τις απόψεις τους για την
ανάπτυξη

του

τουρισμού

μέσα

από

την

σωστή

πληροφόρηση

και τις

κατάλληλες υποδομές, που θα ενισχύουν το τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά θα
προστατεύουν ταυτόχρονα

το πλούσιο φυσικό κεφάλαιο της ευρύτερης

περιοχής της Ροδόπης.
Προς τη κατεύθυνση αυτή, συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα που σχετίζονται με
τις υποδομές ενημέρωσης και ερμηνείας περιβάλλοντος (π.χ. Μουσεία, Κέντρα
Πληροφόρησης), με τα έργα ανάδειξης, τις οικοτουριστικές διαδρομές, τα
μονοπάτια και τις σημάνσεις, στην Κεντρική και Δυτική Ροδόπη.
O Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης κος
Κωνσταντίνος Τάτσης, μιλώντας για το αντικείμενο και τους στόχους του
έργου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο φυσικός πλούτος της Ροδόπης αποτελεί ένα
τεράστιο κεφάλαιο, ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρύτερης
περιοχής μας. Διαβάζοντας το Σχέδιο Ανάδειξης της Ροδόπης, το οποίο
παρουσιάστηκε σήμερα από την Εκπρόσωπο του ΕΚΒΥ κα Μαρία Κατσακιώρη,
την οποία θέλω να συγχαρώ, όπως και όλη την ομάδα εργασίας, διαπιστώνει
κανείς ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε επισκεφθεί τα όμορφα βουνά τις
Ροδόπης, δεν έχουμε περπατήσει τα πολλά μονοπάτια, δεν έχουμε δει από
κοντά τους πολλούς καταρράκτες, δεν έχουμε περιπλανηθεί στα πυκνά δάση.
Αυτή

ακριβώς

η

διαπίστωση

αποτέλεσε

το

κίνητρο

όλης

αυτής

της

προσπάθειας που παρουσιάστηκε σήμερα και πρέπει όλοι μας, δημόσιοι
φορείς και πολίτες, να θέσουμε ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και
αξιοποίηση της περιοχής μέσα από τη συνεργασία, το σωστό προγραμματισμό
και τις ευκαιρίες που ανοίγει η νέα προγραμματική περίοδος. Η Υπερνομαρχία
έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξη των ορεινών όγκων των τριών νομών με
επόμενο προορισμό το Παγγαίο».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Φορέας υλοποίησης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας–Καβάλας-Ξάνθης

Συνεργαζόμενος φορέας
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
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