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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πολιτιστικός Τουρισμός και Ενεργός Γήρανση»
είναι το θέμα της 3ης διεθνούς συνάντησης που πραγματοποιείται στην
Αγιά, στις 4,5 & 6 Ιουνίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
"Towards Excellence in Cultural Tourism"-TECT (Για έναν ιδανικό πολιτιστικό τουρισμό)
που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει στο έργο με άλλους πέντε εταίρους, Βουλγαρία- Δήμος Σαντάνσκι,
Σουηδία- Δήμος Χάριντα, Ισπανία- Σάντα Κρούζ Τενερίφης, Ιταλία- Δήμος Σεπίνο, Μάλτα- Ένωση
Συμβουλίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου
προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού, με διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η διοργάνωση θεματικών συναντήσεων κατά τις οποίες οι εταίροι θα
παρουσιάσουν αντίστοιχες πληροφορίες (τοπικά δεδομένα, πρακτικές, στρατηγικές ανάπτυξης,
προοπτικές κλπ.).
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις, στη Χάριντα Σουηδίας και στην Τενερίφη Ισπανίας.
Η 3η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγιάς από 4 έως 6 Ιουνίου 2014, με αντικείμενο
«Πολιτιστικός Τουρισμός και Ενεργός Γήρανση».
Κύριος σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών τόσο για την
ανάπτυξη νέων μεθόδων για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και τη συμμετοχή τους στην
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, όσο και για την αλληλεγγύη και το διάλογο μεταξύ των γενεών
ώστε να βοηθήσει τους ηλικιωμένους και τους νέους να μάθουν ο ένας από τον άλλο.
Θέματα όπως, η ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοση του Δήμου Αγιάς καθώς και οι πρακτικές του
στο θέμα του πολιτιστικού τουρισμού σε σχέση με την ενεργό γήρανση, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για
την ενεργό γήρανση και την οικονομική ανάπτυξη, οι εναλλακτικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης
του τουρισμού, ο τουρισμός που βασίζεται στις τοπικές κοινότητες και η σημασία της ευρείας
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών είναι ορισμένα από τα θέματα που θα παρουσιασθούν και
συζητηθούν κατά τη συνάντηση.
Στη συνάντηση θα συμμετέχουν συνολικά 30 εκπρόσωποι των εταίρων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν
στον Αγιόκαμπο και, κατά την παραμονή τους, πρόκειται να επισκεφθούν ιστορικούς χώρους όπως η
Ιερά Μονή Παντελεήμονος και το Κάστρο της Βελίκας, αλλά και την πόλη της Αγιάς, να γευθούν την
τοπική κουζίνα και να παρασκευάσουν γλυκό κεράσι.
Την πρώτη μέρα η συνάντηση πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά, από
09:45΄ έως 14:30΄, ενώ τις επόμενες δύο ημέρες πραγματοποιείται στον Αγιόκαμπο στο ξενοδοχείο
Golden Beach.
Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν την 3ημερη συνάντηση και να συμμετέχουν ενεργά σ΄αυτή
με ερωτήσεις και απόψεις.
Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο καθώς και το πρόγραμμα της 3μερης συνάντηση είναι διαθέσιμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosagias.gr/programmata/item/808.html

