
 
 

 

 

 

Γεπηέξα 14 Οθηωβξίνπ 2019 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα κνλνπάηηα ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ γίλνληαη… ιεωθόξνη δηεζλνύο 

πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 

Με απόιπηε επηηπρία ζηέθζεθε ε ηξηήκεξε παξνπζίαζε πεξηπαηεηηθώλ ηνπξηζηηθώλ 

δηαδξνκώλ πνπ νξγάλσζαλ ην Αξηζηνηέιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε θαη ην Γίθηπν «Πόιεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ», από ηελ Πέκπηε 10 

Οθησβξίνπ σο θαη ην άββαην 12 Οθησβξίνπ  2019, παξνπζία ησλ Γεκάξρωλ Βέξνηαο 

θ. Κωλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, Βόιβεο θ. Γηακαληή Ληάκα, Ακθίπνιεο θ. 

Σηέξγηνπ Φξάζηαλιε, Σηζωλίαο θ. Κππαξίζζε Νηέκπια , εθπξνζώπωλ ηωλ 

Γήκωλ Νάνπζαο θαη Πξνπνληίδαο, δεκνζηνγξάθωλ, θνξέωλ θαη ηνπξηζηηθώλ 

νξγαληζκώλ (Tui, Μνπδελίδεο,  Ambotis, Filos, Τrace your Eco), trekking clubs, 

ηνπηθώλ ζπιιόγωλ, θ.α. 

Με αθνξκή ηηο δξάζεηο ηνπ ηξηεκέξνπ, ν Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε θ. Σηέιηνο Βαιηάλνο, 

δήισζε ηα εμήο: 

«Σν ηξίκεξν 10-12 Οθησβξίνπ, θαηά ην νπνίν παξνπζηάζακε ηελ ήδε πθηζηάκελε 

ππνδνκή αιιά θαη ηνλ δπλακηθό πξνγξακκαηηζκό αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηπαηεηηθνύ 

ηνπξηζκνύ, απνηειεί γηα εκάο αθεηεξία ελίζρπζεο ηεο δηεζλνύο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε. Σα κνλνπάηηα ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ, απνηεινύλ… ιεσθόξνπο 

πξνζέιθπζεο πνηνηηθνύ ηνπξηζκνύ, από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, ζε έλαλ ηόπν πνπ 

ζπλδπάδεη ηδαληθά ηξεηο παξακέηξνπο: ηελ απαξάκηιιεο πνηθηινκνξθίαο θύζε, ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή ιάκςε ηεο Αξραίαο Διιάδαο κε επίθεληξν ηνλ παγθνζκίσο 

αλαγλσξηζκέλν παλεπηζηήκνλα Αξηζηνηέιε, θαζώο θαη ηελ νηθνπκεληθή ζξεζθεπηηθή θαη 

πλεπκαηηθή ιάκςε ηνπ Αγηώλπκνπ Όξνπο. πλζέηνπκε δπλάκεηο, αμηνπνηνύκε ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ καο, επηζηξαηεύνπκε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηνπο 

πόξνπο, πνπ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από θνξείο, ηδηώηεο θαη ηελ Πνιηηεία. Μπξνζηά 

ζηνλ ζηόρν ηεο ηνπξηζηηθήο αλαπηπμηαθήο επηηάρπλζεο ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, δελ 

πεξηζζεύεη θαλείο.» 

Σελ Πέκπηε, ζην Άιζνο Αξηζηνηέιε ν πξόεδξνο ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Σηαγίξωλ 

θ. Νίθνο Κεθαιάο, αλαθέξζεθε ζηα πεπξαγκέλα ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ, πνπ 

νπζηαζηηθά έζεζαλ ζε ηξνρηά έλα κεγάιν έξγν αλάπηπμεο ηνπ πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ  

από παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο θαη κεηαμύ άιισλ ηόληζε: «ήκεξα νη ζπληειεζηέο ηνπ ην 

παξαδίδνπλ ζην Γήκν Αξηζηνηέιε γηα λα ην εμειίμεη όπσο ηνπ αμίδεη. Παξαδίδνπλ έλα 

έξγν ώξηκν θαη δνθηκαζκέλα απνηειεζκαηηθό,  πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηαξράο κε αγάπε, 

από αλζξώπνπο γελλεκέλνπο ζηελ ίδηα γε πνπ γέλλεζε θαη ηνλ Αξηζηνηέιε.» 



 
 

 

 

Ο δε Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε θ. Σηέιηνο Βαιηάλνο παξνπζίαζε ηα επόκελα βήκαηα, 

πνπ κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ:  

 Γεκηνπξγία λέσλ δηαδξνκώλ, ηνπ «Ξέξμε» ζηα Νέα Ρόδα θαη «Αξραίαο Αθάλζνπ» 

ζηελ Ιεξηζζό, 

 επέθηαζε ηνπ Αξηζηνηειηθνύ πεξηπάηνπ ζην ηξαηώλη, ζηα ηάγηξα, ζηε ηξαηνλίθε, 

ζην Νενρώξη θαη ζε Βαξβάξα-Οιπκπηάδα, 

 επέθηαζε ηεο δηαδξνκήο «Αιέμε Ενξκπά» ζην Παιαηνρώξη, πεξηπαηεηηθή ζύλδεζε 

ηεο Αξλαίαο κε ηνλ Σαμηάξρε, ηα Βξάζηακα θαη ηνλ Πνιύγπξν,  

 ραξηνγξάθεζε ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ ζπλδέεη ηαλό θαη Βαξβάξα,  

 αλάδεημε παξαδνζηαθώλ γεθπξηώλ ζε Μ.Παλαγία θαη Γνκάηη,  

 δηάλνημε κνλνπαηηώλ ζηα Ππξγαδίθηα, 

 δξάζεηο δηεζλνύο πξνβνιήο θαη πξνζέιθπζεο επηζθεπηώλ κέζσ trekking specialists 

κε θνξπθαίν ζηόρν ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ηεο Βξεηαλίαο, ηεο 

Πνισλίαο, ηεο Σζερίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ Βειγίνπ, όπνπ ππάξρεη ην Walking 

Federation ζην νπνίν είλαη ήδε εληαγκέλνο ν Αξηζηνηειηθόο Πεξίπαηνο. 

Σελ Παξαζθεπή, ν Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε θ. Σηέιηνο Βαιηάλνο παξνπζίαζε ηκήκα 

ηνπ ραξηνγξαθεκέλνπ Αξηζηνηειηθνύ Πεξηπάηνπ ζηελ πεξηνρή ηωλ Αξραίωλ 

Σηαγίξωλ ζηελ Οιπκπηάδα, ελώ ην άββαην ζηε Μνλή Επγνύ, παξνπζίαζε ηνλ 

ραξηνγξαθεκέλν Αζωληθό Πεξίπαην, από ηε Οπξαλνύπνιε ωο ηελ Αθηή 

Κνκίηζα, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηελ πξναζσληθή ρεξζόλεζν ζηνλ παγθόζκην ράξηε ηνπ 

πεξηπαηεηηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Σν ηξηήκεξν εκπινπηίζηεθε από δξάζεηο ηνπηθώλ ζπιιόγσλ, πνπ πξνζέθεξαλ ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπηθά εδέζκαηα θαη ηνπο έθεξαλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ηέρλε θαη 

ιανγξαθία.  


