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Δελτίο Τύπου 16-1-2017
Οι εξελίξεις στον θεραπευτικό τουρισμό το 2016 και οι εκκρεμότητες για τη νέα
χρονιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της πανηγυρικής συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων
Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κοσμική ταβέρνα Άμπελος στα
Κωνσταντινοπουλίτικα της Θεσσαλονίκης.
Κατά την συνεδρίαση ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ανέστης
Αναστασιάδης έκανε μια εκτενή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στις
ελληνικές λουτροπόλεις, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αναγνώρισης.
Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης συνεδρίασης ακολούθησε φιλικό δείπνο και η
κοπή της πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Επισυνάπτεται η ομιλία του προέδρου Ανέστη Αναστασιάδη)
«Χρόνια πολλά σε όλους και καλή μας χρονιά.
Ευχαριστώ για την παρουσία σας στην σημερινή μας συνεδρίαση που είναι
ταυτόχρονα και η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας.
Θέλω να θυμίσω στην σημερινή μας συνεδρίαση -εκδήλωση ότι ο πανελλήνιος
σύλλογος έχει συμπληρώσει 13 χρόνια προσφοράς ως πανελλαδικός φορέας
ανάπτυξης και προβολής του θεραπευτικού μας τουρισμού και όχι μόνο.
Η παρουσία μας στα 13 χρόνια, δείχνει τον δύσκολο αγώνα που κάνουμε και για αυτό
άντεξε τόσα χρόνια και μάλιστα με τεράστιες αντιξοότητες. Αυτό αποτελεί μια
τεράστια επιτυχία και μάλιστα δίχως οικονομική ενίσχυση από κανένα κρατικό
φορέα.
Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι η προσφορά του συλλόγου μας στο ζήτημα της
προβολής των ελληνικών λουτροπόλεων μέσα και έξω από την Ελλάδα είναι πολύ
σημαντική.
Αυτό το λέω ευχαριστώντας όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τους φίλους του συλλόγου μας
για αυτήν την προσπάθεια καθώς για να σε προσέξουν τα μέσα ενημέρωσης στην
χώρα σου αλλά και στο εξωτερικό πρέπει να προσφέρεις έργο και εμείς μάλλον τα
καταφέραμε. Σημειώνω ότι πολλά ραδιόφωνα και αρκετοί τηλεοπτικοί σταθμοί από
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μας φιλοξένησαν.
Σήμερα με ραδιοφωνικό μήνυμα από το ραδιοφωνικό σταθμό το 1055 rock περνάμε
το μήνυμα ανάπτυξης του θεραπευτικού μας τουρισμό και στην νεολαία μας
Σας ενημερώνω, επίσης ότι στο τέλος της χρονιάς του 2016 πήραμε ευχές -μηνύματα
από 10 Υπουργούς, πάνω από 30 Οργανισμούς, 15 δήμους και πάνω από 50
βουλευτές όλων των κόμματων και τους ευχαριστούμε.
Να τονίσω, ακόμη, ότι ο θεραπευτικός τουρισμός που παλαιοτέρα ήταν μόνο για 4
μήνες, τα τελευταία χρονιά και ιδιαίτερα από το 1983 και μετά, καθώς και μετά το
2004 με την ίδρυση του συλλόγου μας συμβάλαμε τα μέγιστα προκειμένου πολλές

λουτροπόλεις να λειτουργούν όλο τον χρόνο. Κάτι που γίνεται σε όλη την Ευρώπη
και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για τον τουρισμό μας και την καταπολέμηση της
ανεργίας.
Το 2016 ήταν για τον Πανελλήνιο Σύλλογο μας μία πολύ παραγωγική χρόνια από
πολλές πλευρές και κυρίως από τις επισκέψεις σε αρκετές ελληνικές λουτροπόλεις.
Πολλές φορές κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έντονη κριτική σε αυτούς που
έχουν την ευθύνη ανάπτυξης αυτού του πλούτου στην χώρα μας και που δεν
κινούνται με τον ρυθμό που εμείς θέλουμε για τον θεραπευτικό τουρισμό.
Σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης, σας ενημερώνω ότι μέχρι σήμερα
αναγνωριστήκαν μόνο 34 λουτροπόλεις, και για το λόγο αυτό θέλουμε να καλέσουμε
το αρμόδιο Υπουργείο να ολοκλήρωση την διαδικασία γιατί αρκετά ταλαιπωρήθηκαν
και ταλαιπωρούνται οι ελληνικές λουτροπόλεις.
Θέλω στην συνεδρίαση -εκδήλωση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη
των αντιπροέδρων Φώτη Γούναρη και Αχιλλέα Μεταλουλη να τους ευχαριστήσουμε
να τονίσω ότι, ενώ η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σε
κάποια λουτρόπολη οι καιρικές συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν. Θέλω να ευχηθούμε
σε όλους τους Έλληνες και σε εσάς που σήμερα είστε εδώ κάθε καλό για την υγειά
μας και κυρίως για ανάπτυξη της χωράς μας.
Σχετικά με τον απολογισμό του Δ.Σ. θέλω να τονίσω ότι το 2016 πραγματοποιήσαμε
και εκτός των γραφείων μας αρκετές συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις αυτές
πραγματοποιηθήκαν σε λουτροπόλεις, σε ξενοδοχεία αλλά ακόμη και στο εξωτερικό.
Συζητήθηκαν και αναδείχτηκαν εκατοντάδες θέματα και παράλληλα
πραγματοποιήσαμε διάφορες εκδηλώσεις και όλα αυτά δίχως καμιά οικονομική
ενίσχυση από κάποιο δημόσιο φορέα.
Εκείνο που δεν είναι ευχάριστο είναι ότι από τα μελή του Δ.Σ. και τις επιτροπές
δουλειάς κάποια μέλη δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες για διάφορους
λόγους. Τους καλούμε το 2017 να είναι παρών.
Επίσης, ένα άλλο θέμα που ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρα ήταν το ζήτημα του πολέμου
στην Μέση Ανατολή και οι χιλιάδες μετανάστες που σήμερα ταλαιπωρούνται και
στην χώρα μας και πολλοί από τους 62 χιλιάδες που διαμένουν στην χώρα μας
φιλοξενούνται και σε λουτροπόλεις. Να ευχηθούμε το 2017 να λήξει αυτή η
τραγωδία.
Τέλος, θέλω σήμερα να υποσχεθούμε, εφόσον θα είμαστε καλά ότι οι στόχοι του
Πανελληνίου Συλλόγου μας θα συνεχιστούν και στη νέα χρόνια, το 2017, για το καλό
όχι μόνο της χώρας μας αλλά για όλους τους λαούς, καθώς η υγεία όπως πολλές
φορές τόνισα, δεν έχει σύνορα.
Επίσης λυπούμαστε που από την σημερινή μας εκδήλωση λείπει ο μεγάλο απών ο
Ντίνος Γκουτζέλης που με το μεγάλο του πάθος αγαπούσε αυτόν τον σύλλογο και
την δουλειά που κάναμε και δυστυχώς σήμερα δεν είναι κοντά μας.
Να σας ενημερώσω ότι η χρονιάτικη μας εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10
Φεβρουαρίου στην Θέρμη. Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους μας να είναι
παρών στην χρονιάτικη εκδήλωση μας και μάλιστα όπως κάθε χρόνο, θα
κληρώσουμε τις προσφορές από ελληνικές λουτροπόλεις προκειμένου με αυτόν τον
τρόπο να προβάλουμε το έργο μας και κυρίως τις ελληνικές λουτροπόλεις και τον
θεραπευτικό μας τουρισμό που είναι ο μεγάλος στόχος του συλλόγου μας.
Σας ευχαριστώ και καλή μας χρονιά»

Ευχαριστούμε για την προβολή, τη μετάδοση και την δημοσίευση.
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