το πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Initiative for improving the capacity
and accessibility of tourism destinations in the cross border area”
και ακρωμύμιο “Destinations for all”
Ημέρα 1η: Αμοιχτή Ημερίδα Ιστοριώμ Επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Έργου
“Destinations for all” στο Δημοτικό Κάμπιμγκ Golden Beach (Σκάλα
Παμαγιάς), στη Θάσο (Τετάρτη, 22/09)
11.30-12:00 : Πξνζέιεπζε-Εγγξαθέο
12.00-12.45 : Υαηξεηηζκνί

Ειεπζέξηνο Κπξηαθίδεο, Δήκαρτος Δήκοσ Θάζοσ
Feim Isa, Δήκαρτος ηοσ Δήκοσ Garmen
Ahmed Vranchev, Αληηδήκαρτος ηοσ Δήκοσ Garmen
12.45-13.15 : Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ “Initiative for improving the capacity and accessibility of

tourism destinations in the cross border area” θαη αθξσλύκην “Destinations for all” θαη ησλ
ζηόρσλ ηνπ .
Tanya Ivanova, Εθπρόζωπος ηοσρηζηηθού πράθηορα ποσ εργάδεηαη κε ΑκεΑ
13.15-13:30 : Coffee Break
13.30-13.50 : «Σν δήηεκα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ».
καξαγδνο Κξεκκύδαο, Πρόεδρος Περηθερεηαθής Οκοζπολδίας ΑκεΑ ΑΜΘ
13.50-14.10 : «Οη δπζθνιίεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ ζε δξαζηεξηόηεηεο Σνπξηζκνύ» .
Μελέιανο Δεκνγέξνληαο, Αληηπρόεδρος Νοκαρτηαθού σιιόγοσ ΑκεΑ Ν. Καβάιας
14.10-14.30 : «Πξσηνβνπιίεο ελίζρπζεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηνλ ηόπν καο» ,
Κσηζάθε Δήκεηξα, Πρόεδρος ηοσ ωκαηείοσ ΑκεΑ Ξάλζες
14:30-15.00 : Lunch Break
15.00-15.20 : «Η πξναγσγή ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο απηό θξνληίδαο κέζσ ηεο
βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ δπλακηθνύ ησλ Α.κεΑ» .
Νηαληαλίδεο πύξνο, Μέιος Δ «ΠΕΡΠΑΣΩ-ύιιογος Αηόκωλ κε Κηλεηηθά Προβιήκαηα» Κοκοηελής
15.20-15.40 : πδήηεζε, ηνπνζεηήζεηο ζπκκεηερόλησλ, ζπκπεξάζκαηα
15.40 : 1ε Ηκέξα Ελεκεξσηηθώλ Επηζθέςεσλ
Επίζθεςε ζηελ παξαιηαθή θσκόπνιε κε ηελ καθξά κεηαιιεπηηθή ηεο ηζηνξία λα ράλεηαη ζηνπο
πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Θα ζαπκάζνπκε παλνξακηθά ην παιαηάθη ην θαιύηεξν δείγκα γεξκαληθήο
αξρηηεθηνληθήο (εθηόο Γεξκαλόθσλσλ πεξηνρώλ) ζε όιε ηελ Επξώπε. Πεξηήγεζε θαη δείπλν ζε
παξαιηαθή ηαβέξλα κε κελνύ πνπ ζα έρεη θξέζθν ςάξη γηα όινπο (εηδηθό γεύκα γηα θπηνθάγνπο
δηαζέζηκν θαηόπηλ δήηεζεο)
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Ηκέρα 2ε:
Δηήκερε έθζεζε θφηογραθίας «Τοσρηζκός γηα όιοσς»
(Πέκπηε, 23/09)
11.00-11:15 : Προζέιεσζε-Εγγραθές
11.15-11.40 : Παροσζίαζε εθζεκάηφλ κε ζέκα «Τοσρηζκός γηα όιοσς», κε

ζθοπό ηελ εσαηζζεηοποίεζε ηοσ θοηλού ζε ζέκαηα προζβαζηκόηεηας ΑκεΑ
Ivajlo Tahirov, Φωτογράφος
11.40-12.15 : Coffee Break
12.15-12.45 : Προβιεκαηηζκοί θαη ζσδήηεζε γύρφ από ηελ προβοιή ηες

προζβαζηκόηεηας ηφλ ΑκεΑ ζε δραζηερηόηεηες ηοσρηζκού ζηολ ηοκέα ηες
ελεκέρφζες
Χρηζηίλα Νεθραίκ, Δεκοζηογράθος ENA CHANNEL
12.45-13.15 : Μειιοληηθές πρφηοβοσιίες θαη προηάζεης

Κφηζάθε Δήκεηρα, Πρόεδρος ηοσ ωκαηείοσ ΑκεΑ Ξάλζες
13.15-14.15 : Lunch Break
14.15 : 2ε Ηκέρα Ελεκερφηηθώλ Επηζθέυεφλ

Επίζθεςε ζε νξεηλό δηαηεξεηέν νηθηζκό Παλαγία. Επίζθεςε ζηηο πεγέο, ζην
αγγεηνπιαζηείν, ζην παιαηό ειαηνηξηβείν, ηελ ηζηνξηθή εθθιήζία ηεο Παλαγίαο
θηηαγκέλε εμνινθιήξνπ από ρηνλόιεπθν κάξκαξν Θάζνπ. Πεξηήγεζε ζηελ
αξραία πόιε ηεο Θάζνπ *Αξραίν αγνξά, ηα ηείρε, ηελ είζνδν ηεο πόιεο, ην
πνιεκηθό ιηκάλη θαη ην ππέξνρν ςεθηδσηό ηεο παιηνρξηζηηαληθήο ηνπ Ληκέλα,
ν νπνίνο απνηέιεζε έδξα επηζθνπήο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο λνκηκνπνίεζεο
ηνπ Υξηζηηαληζκνύ σο θπξίαξρεο πίζηεο ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή
Απηνθξαηνξία. Δείπλν ζηελ γξαθηθή γεηηνληά ηνπ αξραίνπ ιηκαληνύ ηνπ
Ληκέλα (Εδώ ζα κπνξνύζακε λα αιιάμνπκε ην δείπλν ζε γεύκα κεζεκεξηαλό
ζηνλ Ληκέλα θαη θαθέ βόιηα ζηελ Παλαγία)
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Ημέρα 3η:
Διήμερη έκθεση φωτογραφίας «Τουρισμός για όλους»
(Παρασκευή, 24/09)

11.00-11:15 : Προζέιεσζε-Εγγραθές
11.15-11.40 : Παροσζίαζε εθζεκάηφλ κε ζέκα «Τοσρηζκός γηα όιοσς», κε

ζθοπό ηελ εσαηζζεηοποίεζε ηοσ θοηλού ζε ζέκαηα προζβαζηκόηεηας
ΑκεΑ
Σηδέρες Νηθόιαος, Φωτογράφος
Νίθος Καραληθόιας, Φωτογράφος-«ΠΕΡΠΑΣΩ» Κομοτημή
11.40-12.15 : Coffee Break
12.15-12.45 : Σσδήηεζε, ηοποζεηήζεης ζσκκεηετόληφλ,

ζσκπεράζκαηα
13.15-14.15 : Lunch Break
14.15 : 3ε Ηκέρα Ελεκερφηηθώλ Επηζθέυεφλ

Επίζθεςε ζηελ παιηά πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ καο ηνλ Θενιόγν. Εθεί ζα
ζαπκάζνπκε ηνπο θαηαξξάθηεο ηεο Κεθαιόγνπξλαο, ηα αξρνληηθά ησλ
αξρώλ ηνπ 1800, ην ιανγξαθηθό κνπζείν ηνπ λεζηνύ, ην ζπίηη ηνπ
έιιελα πξέζβε ζηελ Οπλέζθν πνπ έρεη θαηαγσγή από ηνλ Θενιόγν λα
ζηέθεη επηβιεηηθό πάλσ από 120 ρξόληα ζε κηα από ηηο πιαηείεο ηνπ
Θενιόγνπ. Δείπλν ζηηο ηαβέξλεο ηνπ Θενιόγνπ πνπ θεκίδνληαη γηα ηα
ληόπηα θξέαηα ηνπο θαη ην θαηζηθάθη πνπ δεη θαη εθηξέθεηαη ειεύζεξν
ζηα δάζε ηνπ Τςάξηνπ όξνπο ηεο Θάζνπ.
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