Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2018

Δελτίο Τύπου
Ευρωπαϊκό Έργο ‘Βορειοανατολικό Μελτέμι: Η πνοή του Αρχιπελάγους’
(Νorth Εast Meltemi, The breath of Archipelagos)

“Surf the Blue: Experience the NE Aegean Archipelagos”
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (European
Maritime and Fisheries Fund, EMFF) επενδύουν στον ναυτικό και αθλητικό τουρισμό, στην αειφόρο ανάπτυξη των
ναυτικών και παράκτιων περιοχών και στον υδάτινο και θαλάσσιο, ναυτικό πολιτισμό και κληρονομιά και
χρηματοδοτούν πέντε (5) έργα με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. Ευρώ.
Μέσα από έναν διαφορετικό αέρα ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό του Βορειοανατολικού
(ΒΑ) Αιγαίου και, τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου θεματικού τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ‘Διακρατικές Θαλάσσιες Διαδρομές για την Ευρώπη’ (Nautical Routes for Europe) (2017) του
Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) (Executive Agency for SMEs, EASME), τo Surf
Club Keros (GR), η Progressive Board LTD (TR) και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (GR) συνεργάζονται και δίνουν πνοή στο έργο της ΕΕ με το έργο τους
‘ΒΑ Μελτέμι: Η πνοή του Αρχιπελάγους’ (ΝΕ MELTEMI, The breath of archipelagos).
Το έργο MELTEMI (https://aegeanmeltemi.com/) αποτελεί ένα από τα πέντε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα
στο σύνολο των 52 προτάσεων που κατατέθηκαν και χαράσσει ρότα 420 ναυτικών μιλίων με διακρατικές θεματικές
ναυτικές διαδρομές για την προβολή και ανάδειξη της κοινής ναυτικής κληρονομιάς και για την ενίσχυση της
Γαλάζιας Τουριστικής και Αειφόρου Ανάπτυξης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
Με ιστιοπλοϊκές διαδρομές στη Βορειοανατολική (ΒΑ) πλευρά της Μεσογείου, στο σταυροδρόμι των θαλασσών της
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, εκεί όπου η Ευρώπη και η Ασία συνομιλούν, εκεί όπου Ελλάδα και Τουρκία
συναντιούνται γεωγραφικά και πολιτισμικά, ανάμεσα σε δύο ηπείρους, δύο χώρες, στα νησιά και τα παράλια
Ελλάδας και Τουρκίας, το MELTEMI χαράσσει πορεία για 18 μήνες (12/2017 – 05/2019).

www.aegeanmeltemi.com
info@aegeanmeltemi.com

Ανάμεσα σε 10 νησιά και τα τουρκικά παράλια το MELTEMI συνδυάζει ναυταθλητικές δραστηριότητες με ναυτικές
εμπειρίες γεμάτες πολιτισμό της θάλασσας, μοναδικό φυσικό και υδάτινο πλούτο, πολιτισμικές παραδόσεις, οινογαστρονομία, ντόπιους ανθρώπους και ιστορίες του υδάτινου κόσμου, ενισχύοντας και συμβάλλοντας στις
ευρωπαϊκές προτεραιότητες για γαλάζια οικονομία, ανάπτυξη και αειφορία και για ανάκαμψη στην Ευρώπη
στους τομείς του Ταξιδιού, του Ναυτικού/Θαλάσσιου και Παράκτιου Τουρισμού και Αθλητισμού.
Με το #AegeanMeltemi περιπλανιόμαστε στην ιστορία και τον πολιτισμό, κρυφοκοιτάζουμε στο παρελθόν και
ζούμε το παρόν, αφουγκραζόμαστε ανθρώπους και τόπους, μοιραζόμαστε ιστορίες και μνήμες, δοκιμάζουμε
γεύσεις και αρώματα, πλέουμε σε μυστικά θαλάσσια μονοπάτια, σερφάρουμε στα κύματα, εντοπίζουμε κρυφές
σπηλιές, ναυάγια και φάρους, και βιώνουμε μοναδικές ναυταθλητικές εμπειρίες, πλούσιες από τη ναυτική
κληρονομιά και τον υδάτινο πλούτο του ΒΑ Αιγαίου.

Είστε έτοιμοι να σερφάρετε μαζί μας και να βιώσετε τη γαλάζια ναυτική εμπειρία;

W: http://www.aegeanmeltemi.com
E: info@aegeanmeltemi.com
F: https://www.facebook.com/AegeanMeltemi
T: https://twitter.com/aegeanmeltemi
Ι: https://www.instagram.com/aegean_meltemi

#EU #EASME #EMFF #nauticalroutes #AegeanMeltemi #aegean #BlueGrowth #MaritimeTourism
#blueeconomy #sustainability #EuropeForCulture #surfclubkeros #kiteturkey #auth
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