
 
 

 

 

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο πολιτισμός του Αριστοτέλη... lockdown δεν φοβάται! 

Έτοιμο να υποδεχτεί Έλληνες και ξένους επισκέπτες θα βρει το περίφημο Άλσος του 

Αριστοτέλη στα Στάγειρα, η... καθυστερημένη έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, 

καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα, σε πείσμα του lock down, η «Αξιοποίηση 

Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Α.Ε.» (ΑΞΤΑΔΑ), μερίμνησε για την 

υλοποίηση εργασιών, εξωραϊσμού, καλωπισμού και εμπλουτισμού, του σημαντικού 

ιστορικού τοπόσημου με την εκπαιδευτική υπεραξία! 

Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε το lockdown, σειρά εργασιών πραγματοποιήθηκαν 

για την αναβάθμιση του χώρου, την ανάδειξη των εκπαιδευτικών οργάνων του χώρου, 

όπως και του νεότερου αποκτήματος, που είναι το Ρολόι του Αριστοτέλη. Οι βάσεις των 

κατασκευών ανασκάφηκαν και στρώθηκαν εκ νέου με γεόπανο και χαλίκι, τοποθετήθηκε 

εξοπλισμός υγιεινής, η απουσία του οποίου αποτελούσε διαρκή δυσμενή παρατήρηση 

των επισκεπτών τα προηγούμενα χρόνια, κάμερες ασφαλείας καταγράφουν κάθε πιθανή 

μεταβολή ή ζημία στον χώρο, ενώ και οι ζημίες που προκάλεσαν οι θεομηνίες του 

φετινού χειμώνα, αποκαταστάθηκαν. 

Και βέβαια, μεταξύ άλλων ο Δήμος μας και η διοίκηση της ΑΞΤΑΔΑ ΑΕ, υπολογίζει στην 

ανάδειξη και ενίσχυση του Άλσους με τις προωθητικές ενέργειες των προηγουμένων 

μηνών, όπως: α) η τοποθέτηση νέας ειδικής σήμανσης σε όλα τα όργανα με 

πληροφορίες σχετικά με την χρήση τους, β) η δημιουργία QRCODES τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, με την χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, και να έχει 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικό έντυπο που τον ενημερώνει για το Άλσος Αριστοτέλη και όχι 

μόνο (πληροφορίες για όλον τον Δήμο, τις περιπατητικές διαδρομές της περιοχής, 

κ.λ.π.), γ) η φωτογράφιση για την “Mrs. India Worldwide 2019” που έλαβε χώρα τον 

Οκτώβριο παρουσιάζοντας το Άλσος Αριστοτέλη σε κοινό εκατομμυρίων ατόμων, κ.α. 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά: «Θέλω να 
ευχαριστήσω την πρόεδρο της ΑΞΤΑΔΑ κ. Μαρία-Ελένη Ζαμάνη και τους συνεργάτες 
της, για την εξαιρετική δουλειά που σε βάθος χρόνου θα αποδώσει σημαντικά 

αποτελέσματα, όχι μόνο στο φημισμένο Άλσος Αριστοτέλη, αλλά σε όλα τα πεδία 
αρμοδιότητάς τους. Μπορεί φέτος ο τουρισμός να έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα, λόγω 

της πανδημίας. Αυτό δεν σημαίνει πως εγκαταλείπουμε έστω και ελάχιστα την 
προσπάθεια, στην οποία είμαστε προσηλωμένοι, ώστε οι επισκέπτες του Δήμου μας, να 
απολαύσουν υπηρεσίες και εμπειρίες, που θα δικαιώνουν την επιλογή τους να 

ταξιδέψουν στον Δήμο Αριστοτέλη. Συνεχίζουμε καθημερινά το ταξίδι προς το 

τουριστικό μέλλον αυτού του τόπου, με πίστη στον προορισμό.» 

Από το Γραφείο Τύπου 


