Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε σηματοδότηση περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών μήκους 130
χιλιομέτρων
Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών συνολικού μήκους 130
χιλιομέτρων, που εκτείνεται σε όλο το εύρος της Ανατολικής και Κεντρικής Χαλκιδικής από τον
ορεινό όγκο του Χολομώντα μέχρι το Αριστοτελικό Όρος και τον Άθωνα, βρίσκεται πλέον στη
διάθεση των επισκεπτών του Δήμου Αριστοτέλη μετά την περάτωση του έργου σηματοδότησης.
Η σήμανση αποτυπώνεται στον επαγγελματικό οδηγό με τίτλο Trekking:Life is an adventure, που
ήδη από τον περασμένο Μάρτιο διοχετεύεται συστηματικά σε εκατοντάδες γραφεία προαγωγής
του περιπατητικού τουρισμού στην εγχώρια, ευρωπαϊκή και αμερικανική τουριστική αγορά.
Όλες οι διαδρομές, κατά μήκος ακτών, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, συνδέονται με σημεία αναφοράς στην ιστορική ταυτότητα της περιοχής, με
προεξάρχουσα την προσωπικότητα του Αριστοτέλη.
Ο σχεδιασμός των διαδρομών ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις του περιπατητικού τουρισμού
αλλά και τις επιταγές των σπουδαιότερων trekking specialists / tour operators του κόσμου,
ενώνοντας παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικά σημεία, ώστε να δημιουργούν επί μέρους
ενιαία ή αυτόνομα δίκτυα μονοπατιών.
Το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δήμος Αριστοτέλη θα προχωρήσει στην πιστοποίηση του
«Αριστοτελικού Περιπάτου», ο οποίος αποτελεί την τοπική περιπατητική «ναυαρχίδα»,
ενώνοντας το Άλσος του Αριστοτέλη και τον οικισμό των Σταγείρων με τον αρχαιολογικό χώρο
της αριστοτελικής γενέτειρας στην περιοχή της Ολυμπιάδας.
Επιπρόσθετα οι έξι (6) αριστοτελικές κοινότητες Βαρβάρα, Νεοχώρι, Στάγειρα, Στρατονίκη,
Στρατώνι και Ολυμπιάδα συνδέονται περιπατητικά μέσω του Δικτύου Αριστοτελικών
Περιηγήσεων, το οποίο συνδέεται μεταξύ άλλων και με ανθρώπινες δραστηριότητες που
συνθέτουν αυθεντικά επαγγέλματα. Ξυλοκόποι, μελισσοκόμοι, μυδοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφοι,
γεωργοί και αλιείς τοποθετούνται στο κάδρο μιας μοναδικής περιήγησης σε ένα κατάφυτο
δασώδες περιβάλλον προστατευμένο από την ευρωπαϊκή συνθήκη natura 2000.
Ξεχωριστή θέση στο τοπικό δίκτυο κατέχουν οι διαδρομές του «Ελάτου» και του «Αλέξη
Ζορμπά», που συνδέουν:
 το Δήμο Αριστοτέλη με το Δήμο Πολυγύρου και τον Ταξιάρχη με την Αρναία.
 την Αρναία με το Παλαιοχώρι και τη Στρατονίκη, αλλά και το Χολομώντα με το
Αριστοτελικό Όρος.
Ως μοναδικού φυσικού κάλλους χαρακτηρίζεται η «προαθωνική ποδηλατική διαδρομή της
ελιάς», που συνδέει τα Πυργαδίκια με την Ιερισσό, αφού – με φόντο τον Άθωνα - διασχίζει
έμφορτους ελαιώνες κατά μήκος του Αθωνικού Κόλπου, καταλήγοντας στην αμμώδη παραλιακή
τοποθεσία «Ξηροποτάμι».

Εκεί δίνει τη θέση της στον επίσης υπό πιστοποίηση «Ακάνθιο Περίπατο», ο οποίος συνδέει τα
φημισμένα καρνάγια της Ιερισσού με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακάνθου και τη θέση «Μαύρο
Αλώνι», που αποτελεί τόπο θυσίας και μνήμης.
Περίοπτη θέση κατέχει η «Διαδρομή του Ξέρξη», που καταδεικνύει το μοναδικό αρχαίο
περσικό αποτύπωμα στην Ευρώπη, ενώνοντας τον Ακάνθιο Κόλπο με τον Αθωνικό και τον
οικισμό των Νέων Ρόδων με τη νησιωτική Αμμουλιανή.
Ο «Προαθωνικός Περίπατος», που αποτελεί την περιπατητική γέφυρα από τον Αθωνικό προς
τον Ακάνθιο Κόλπο και από τον οικισμό της Ουρανούπολης προς την «Ακτή Κομίτσα», συνθέτει
την πιο μυσταγωγική περιήγηση από όλες. Ακολουθεί τη συνοριογραμμή του Αγίου Όρους,
μεταφέροντας νοερά τον περιπατητή στα ανέγγιχτα φυσικά τοπία της Αγιώνυμης Πολιτείας.
Η παρουσίαση του Δικτύου και του Περιπατητικού Οδηγού που το συνοδεύει θα
πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στην περιοχή της Ολυμπιάδας, παρουσία trekking specialists και
εκπροσώπων Τύπου από επιλεγμένες τουριστικές αγορές.
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος σε σχετική δήλωση επισημαίνει τα εξής:
«Με τη ενεργό συμμετοχή των τουριστικών παραγόντων του τόπου, ακολουθώντας διεθνή
πρότυπα και κανόνες που οι λάτρεις του περιπατητικού τουρισμού γνωρίζουν καλά και ξέρουν να
αναγνωρίζουν στους τόπους που επιλέγουν να επισκεφθούν, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο που θα
αποτελέσει κληροδότημα και πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη για τα
επόμενα πολλά χρόνια. Είναι μια ακόμα απόδειξη της ισχύος και της προοπτικής που δημιουργεί
για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, η ενότητα, η σύνθεση και η ενεργοποίηση όλων των
παραγωγικών δυνάμεων του Δήμου Αριστοτέλη.»

Από το Γραφείο Τύπου

