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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος Δυτικής Αττικής 

 

Προς: Υπουργό Τουρισμού 

 

Ο τουρισμός πρέπει να αποτελέσει για την Δυτική Αττική αναπτυξιακό συντελεστή. Η 

ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων (όπως ο αρχαιολογικός χώρος και μουσείο της 

Ελευσίνας, η Κρήνη Θεαγένους στα Μέγαρα), των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Φεστιβάλ 

Αισχύλεια στην Ελευσίνα, καθώς και των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο 

της ανάδειξης της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021), των 

παραλιών (παραλιακοί οικισμοί Αλεποχωρίου, Κινέτας και Βαρέας),  των εκκλησιών και των 

μοναστηριών (Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα, ο Ιερός Ναός Αγίου Ζαχαρία στην 

Ελευσίνα, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου «Κλειστών» Φυλής), των «γαστρονομικών 

διαδρομών» (παραδοσιακά προϊόντα όπως το λάδι, το κρασί, τα φιστίκια, η 

οστρακοπαραγωγή Μεγάρων, το φαγητό στη Φυλή), του μοναδικού φυσικού τοπίου (η 

συνύπαρξη ορεινών όγκων όπως τα Γεράνεια Όρη, το Όρος Πατέρας με τη θάλασσα, ο 

ορεινός όγκος της Πάρνηθας), των ιαματικών ιδιοτήτων του νερών (υγρότοπος Βουρκαρίου 

Μεγάρων), της Μονάδας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας Πάχης, των 

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν εσωτερικά 

γυρίσματα (studios), των ιδανικών συνθηκών για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων 

αναψυχής σε βουνό, θάλασσα και αέρα (όπως είναι για παράδειγμα η αναρρίχηση, η 

πεζοπορία, η  κατάδυση και το αλεξίπτωτο πλαγιάς), θα έπρεπε να αποτελούν 

προτεραιότητα, για μια περιοχή με πλούσιο - αλλά ανεκμετάλλευτο - τουριστικό προϊόν, το 

οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, η οποία δέχεται κάθε χρόνο 

εκατομμύρια τουρίστες. 

 

Θα έπρεπε να τονωθεί η επισκεψιμότητα της Δυτικής Αττικής μέσω της ανάπτυξης ποικίλων 

μορφών τουρισμού όπως ο αρχαιολογικός, θρησκευτικός,  πολιτιστικός, λαογραφικός, 

γαστρονομικός, ιαματικός, φυσιολατρικός, αθλητικός, κινηματογραφικός, καταδυτικός, 

περιπατητικός και ο τουρισμός αεροπλοΐας. 
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Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

1. Εντάσσεται η Δυτική Αττική (ποιοι δήμοι) στο πλαίσιο προβολών του ΕΟΤ; 

 

2. Ποια είναι η στρατηγική του υπουργείου αναφορικά με την ανάδειξη συγκεκριμένων 

ειδικών μορφών τουρισμού και τη δημιουργία ενός ισχυρότερου Brand Name από το 

σημερινό, που θα «κτίζεται» σιγά –σιγά αλλά συστηματικά και θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα 

στην κλιμάκωση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής; 

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

Γεώργιος Κώτσηρας 

 


