Η τουριστική ανάπτυξη του Μαλεβιζίου στο επίκεντρο συνάντησης της υπ. Όλγας Κεφαλογιάννη με

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Στο πλαίσιο των επαφών του με κυβερνητικά στελέχη
στην Αθήνα, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
της επιτροπής τουρισμού Γιώργο Αεράκη, συναντήθηκε με την υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα
Κεφαλογιάννη και παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Ν.Δ. Μανόλη Κεφαλογιάννη - ο
οποίος και κανόνισε τη συνάντηση - έθεσε υπ' όψιν της μια σειρά θεμάτων που άπτονται
στις αρμοδιότητές της.
Η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη υποδέχτηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα το δήμαρχο
Μαλεβιζίου, ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα που αφορούν το υπουργείο Τουρισμού και
δήλωσε ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο έτσι ώστε να ενισχυθεί και από το υπουργείο, η
αναπτυξιακή προοπτική του Μαλεβιζίου.
Στη συνέχεια ακολούθησαν συναντήσεις για
εξειδικευμένα θέματα με τους γενικούς γραμματείς κ. κ. Γ. Πυργιώτη και Τ. Λιάσκο, με
αντικείμενο - μεταξύ άλλων - την προσπάθεια της δημοτικής αρχής για τη δημιουργία
καταδυτικού πάρκου στο δήμο Μαλεβιζίου, τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Αγίας
Πελαγίας, τη συμμετοχή του δήμου σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στη Μόσχα και την Αγία
Πετρούπολη, αλλά και το θέμα της μετεγκατάστασης των οχλουσών επιχειρήσεων που
εδρεύουν στα Λινοπεράμματα.
Για το θέμα ειδικότερα του καταδυτικού πάρκου, η άποψη της κ. Κεφαλογιάννη και των
στελεχών του υπουργείου ήταν ιδιαίτερα θετική, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να ενισχύσει τις
προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κάτι που βρίσκεται ψηλά στις
προτεραιότητες και του υπουργείου. Με αυτό το σχέδιο, η δημοτική αρχή ευελπιστεί ότι θα
μπορέσει να εντάξει το Μαλεβίζι στις λίστες των ειδικών προορισμών εναλλακτικού
τουρισμού, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή του κόλπου των Λινοπεραμμάτων, έχει
γίνει έπειτα από ενδελεχή έρευνα και συνεργασία με δύτες και γνώστες του χώρου, αφού
συνδυάζει όλα όσα ζητάνε οι λάτρεις του βυθού και θεωρείται ιδανική για τέτοιου είδους
δραστηριότητα.
Για το θέμα των οχλουσών επιχειρήσεων των Λινοπεραμμάτων, ο Γενικός Γραμματέας κ. Τ.
Λιάσκος δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ κ. Στ. Καλαφάτη
και τον πρόεδρο της Δ.Ε.Η. για το θέμα της μετεγκατάστασης της μονάδας της
επιχείρησης, κάτι που όπως είναι φυσικό, κρίνεται απαραίτητο και από την πλευρά του
υπουργείου.
Η συμμετοχή τέλος του δήμου Μαλεβιζίου σε εκθέσεις στη Ρωσία, εκτιμάται ότι θα
ενισχύσει την προβολή του τόπου σε μια διαρκώς ανερχόμενη αγορά για τη χώρα μας, αλλά
θα δώσει και τη δυνατότητα προβολή των τοπικά παραγόμενων προϊόντων του Μαλεβιζίου.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, εξέφρασε
την ικανοποίησή του για τη διάθεση της Υπουργού να βοηθήσει τις προσπάθειες της
δημοτικής αρχής και τόνισε: «Η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη μας υποδέχτηκε με χαρά, άκουσε με
προσοχή τα θέματα που θίξαμε και συμμερίστηκε την αγωνία μας για την ενίσχυση της
τουριστικής ανάπτυξης του Μαλεβιζίου. Η ίδια είναι πολύ καλή γνώστης των προβλημάτων
του τουρισμού, είναι επίσης γνώστης πολλών εκ των θεμάτων που συζητήσαμε και
ευελπιστούμε ότι θα μας στηρίξει ουσιαστικά. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω δημόσια,
καθώς επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα της Ν. Δ. και βουλευτή
Ηρακλείου κ. Μανόλη Κεφαλογιάννη για την καθοριστική του συμβολή στη συνάντησή μας
και τη στήριξη που παρέχει στις προσπάθειες ανάπτυξης του Μαλεβιζίου. Αισιοδοξώ ότι θα
προκύψουν θετικά αποτελέσματα για το δήμο μας».
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