Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. η έκτη κατά
σειρά ενημερωτική εκδήλωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο του
Πύργου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, με τη συμμετοχή της
Δημοτικής Αρχής και λοιπών τοπικών φορέων του Πύργου.
Η εκδήλωση συντονίστηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριαζή Επαμεινώνδα.
Εκ μέρους της δημοτικής αρχής στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και
Τουριστικής ανάπτυξης κ. Γεράνιος Κ., ο Πρόεδρος της ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ κ. Αλεξόπουλος Α., ο Πρόεδρος της
ΔΗΚΕΠ κ. Δημόπουλος Χ. και ο κ. Καραντώνης Χ. σύμβουλος σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής
Πολιτικής.
Στην εκδήλωση, επίσης, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πύργου και Α΄
Αντιπρόεδρος της Επιμελητηριακής Εταιρείας Ανάπτυξης Ν. Ηλείας κ. Ξανθούλης Η. και ο Πρόεδρος
του Ορειβατικού Συλλόγου Πύργου κ. Θεοδωρόπουλος Κ.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας
παρουσίασαν τις δράσεις του έργου με τίτλο: «Promoting Area Attractiveness Τhrough Hiking and
Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 –
2020. Εν συνεχεία ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Στόχος του έργου, η τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της δημιουργίας
ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας της περιοχής.
Η δημιουργία των θεματικών διαδρομών πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες
να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Προβλέπεται,
επίσης, η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων διαδρομών που
θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα για τον Δήμο του Πύργου παρουσιάσθηκαν τα 96 σημεία ενδιαφέροντος που θα
περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και οι δύο επιλεγμένες διαδρομές.
Η μεν πρώτη διαδρομή περιλαμβάνει τις εξής ακόλουθες περιοχές: Πύργος - Κατάκολο - Αρχαία Φεία Άγιος Ανδρέας – Σκαφιδιά, με σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος την εκκλησία του Αγ. Ανδρέα. Ενώ η
δεύτερη περιλαμβάνει τις περιοχές: Κρεμαστή - Καράτουλας - Γούμερο - Ωλένη – Βαρβάσαινα με
σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος τον Ι. Ν. Αγία Ζώνη “Ασκητή”.
Όλοι χαιρέτησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον την πρωτοβουλία στην συζήτηση που
ακολούθησε. Επιθυμία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής είναι με την ολοκλήρωση του έργου να
πραγματοποιηθεί στο Δήμο του Πύργου ακόμα μια ευρεία ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με
το έργο, ώστε να ενημερωθούν ακόμα περισσότεροι φορείς αλλά και η πλατφόρμα να αποτελέσει
ισχυρό εργαλείο τουριστικής προβολής του Δήμου του Πύργου.
Θα ακολουθήσουν και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Π.Ε. Αχαΐας και την Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με στόχο την ενημέρωση των τοπικών φορέων.

