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Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος,
καλωσόρισε όλους όσους παραβρέθηκαν στην 4η Συνάντηση του Διαζώματος με τα
Εταιρικά του Μέλη.
Εν συνεχεία ο κ. Μπένος περιέγραψε σύντομα το θεσμό των Εταιρικών Μελών, ένα
νέο θεσμό που εγκαινιάστηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αλλά είναι κοινός
τόπος τόσο για την Αμερική, όσο και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Προβλέψαμε στο καταστατικό μας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ότι πλάι στα φυσικά
τακτικά μέλη μπορεί να συμμετέχει και ο κόσμος των επιχειρήσεων, με τη μορφή των
εταιρικών μελών. Η παρουσία των εταιρικών μας μελών είναι διφυής:
1. αφ’ ενός έχει τεράστιο ρόλο στην εσωτερική μας ζωή, είναι, δηλαδή, η
οικογένειά μας,
2. αφ’ ετέρου με τη συντονισμένη δράση τους αναδεικνύουν τη μαγεία και την αξία
των συνεργειών, συμμετέχουν μ’ έναν ενθουσιώδη τρόπο στα προγράμματα που
κάνουν οι σπουδαίοι Αρχαιολόγοι μας και το Υπουργείο Πολιτισμού για την
προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της χώρας μας».
Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος ανέφερε ότι η 4η συνάντηση των Εταιρικών Μελών έχει
αρθρωθεί σε 3 κύκλους:
 ο πρώτος κύκλος (Παρασκευή 21 Απριλίου 2017), ο οποίος είναι αφιερωμένος
στα μνημεία και τους σπουδαίους αρχαιολόγους. Κατά τη διάρκειά του θα
γίνει η παρουσίαση του πανοράματος των μνημείων της φύσης και του
πολιτισμού της διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας.
 ο δεύτερος κύκλος (πρωί Σαββάτου 22 Απριλίου 2017), με τίτλο «Πως
χτίζεται η Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας» θα είναι μια διαρκής πνευματική
σκυταλοδρομία και οι ομιλητές θα μας παρουσιάσουν πώς οργανώνεται ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού που θα φιλοδοξήσει να
γίνει ένας σπουδαίος προορισμός.
Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος τόνισε ότι τα ολιστικά προγράμματα, οι
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, είναι μοναδικά παγκοσμίως, καθώς για πρώτη
φορά παγκοσμίως γίνεται απόπειρα τα μνημεία να συνομιλήσουν με ό,τι τα
περιβάλλει: τους ανθρώπους, τις δραστηριότητές τους και το αναπτυξιακό φαινόμενο
κάθε τόπου.
Επίσης, ο κ. Μπένος τόνισε ότι για πρώτη φορά σε συνάντηση του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» υπάρχει εκπροσώπηση και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί
δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη θεσμική συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς,
καθώς και στην υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου μέσα από το οραματικό
σχέδιο που ωθεί την Ελλάδα σ’ ένα πραγματικό ποιοτικό άλμα.
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Ο τρίτος κύκλος (απόγευμα Σαββάτου 22 Απριλίου 2017) θα είναι
αφιερωμένος στην πανδαισία των εφαρμογών και των δράσεων των εταιρικών
μελών.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα αισθανθούν
υπερήφανοι για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, ο οποίος αδίκως κατά τη
διάρκεια του μεταπολιτευτικού κύκλου ενοχοποιήθηκε. «Αυτό που μ’ έχει
εντυπωσιάσει από τον κόσμο των επιχειρήσεων, πρόσθεσε, είναι ότι συμμετέχουν με
πρωτοφανή ενθουσιασμό χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Αισθάνονται περήφανοι που
συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια για την προστασία και την ανάδειξη του
πολυτιμότερου αγαθού που έχει η χώρα μας: των μνημείων της φύσης και του
πολιτισμού».
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στον πολιτισμό και
στο κέντρο του κόσμου. Ο Περιφερειάρχης, αστειευόμενος ανέφερε ότι κάποιοι
θεωρούν ως κέντρο του κόσμου τους Δελφούς, καθώς και ότι αυτοί καταλαμβάνονται
από τοπικιστικό φανατισμό και δεν αντιλαμβάνονται την ιστορική πραγματικότητα.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπακογιάννης εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για την
4η Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του μέλη, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι. Αμέσως μετά, ευχαρίστησε τον κ. Σταύρο
Μπένο, όχι μόνο για τη συνεργασία τους, αλλά και γιατί αποτελεί για τον ίδιο ένα
θετικό παράδειγμα. Τόνισε, επίσης, τη σημασία του έργου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς ανοίγει νέους δρόμους, χαράσσει νέα μονοπάτια και ανοίγει τα
μυαλά. Στο σημείο αυτό, κάλεσε τους ακροατές να περιηγηθούν στις ομορφιές που
προσφέρει, το Καρπενήσι και να ενημερωθούν γι’ αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, το
οποίο πιστεύεται ότι θα δώσει ένα διαφορετικό, αναπτυξιακό μοντέλο.
Επιπρόσθετα, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής
η Περιφέρεια θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει και να μάθει από την εμπειρία του
Διαζώματος, αλλά και να συνεργαστεί με αυτό. Στο σημείο αυτό, επισήμανε ότι ήρθε
η στιγμή να σκέφτονται όλοι με συνθέσεις και όχι με αντιθέσεις, όπως μέχρι πρότινος
συνέβαινε. Τόνισε, επιπλέον, τη δύναμη των συνεργειών και προέτρεψε να ενώσουν
όλοι τις δυνάμεις τους (δημόσιος, ιδιωτικός τομέας, επιχειρηματικότητα) για την
επίτευξη ενός νέου μοντέλου βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Κλείνοντας, ο κ.
Μπακογιάννης αναφέρθηκε στον τρόπο υλοποίησης του μεγάλου κοινού
προγράμματος που υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία
με το «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τέλος, ευχαρίστησε για άλλη μια φορά όλους όσους παρέστησαν στη συνάντηση
αυτή και τους προέτρεψε να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Ευρυτανίας.
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Εν συνεχεία, ο κ. Σταύρος Μπένος κάλεσε στο βήμα τον Καθηγητή και Αντιπρόεδρο
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρο Θέμελη, ο οποίος ανέλαβε την προεδρεία του
πρώτου κύκλου των ομιλιών.
Ο κ. Πέτρος Θέμελης εξέφρασε την τιμή που ένιωσε, αλλά και τη χαρά του να
προεδρεύει σ’ αυτή την πρώτη συνεδρία, η οποία έχει να κάνει μ’ ένα χρόνο
αρχαιολογικό.
Αμέσως, έδωσε το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια, την κα Έφη Καράντζαλη,
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.
Έπειτα, το λόγο έλαβε η κα Έφη Καράντζαλη, Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος, η οποία μίλησε για τις «Πολιτιστικές διαδρομές Φθιώτιδος
και Ευρυτανίας».
Αρχικά, η κα Καράντζαλη ευχαρίστησε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την
πρόσκληση να παρουσιάσει τα μνημεία που θα πλαισιώσουν τις πολιτιστικές
διαδρομές της Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.
«Οι πολιτιστικές διαδρομές, πρόσθεσε, αποτελούν τα πιο διαδεδομένα διαχειριστικά
εργαλεία ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Προσδιορίζουν μια προκαθορισμένη
πορεία επίσκεψης σε μνημεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα σ’ ένα
θεματικό και ιστορικό πλαίσιο. Επιπλέον, αποτελούν εφαρμοσμένη πρακτική της
απόδοσης της σημασίας ενός στόχου στους ανθρώπους που τον επισκέπτονται, με στόχο
την κατάδειξη της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του.
Η πολιτιστική διαδρομή ως πράξη επικοινωνίας, αποτελείται από σημεία, δηλαδή
μνημεία τόπους επίσκεψης αλλά και από μηνύματα, πληροφορίες που δίνονται στον
επισκέπτη για την κατανόηση του πολιτιστικού γίγνεσθαι μιας περιοχής. Η εκπαιδευτική
διαδικασία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή επιλεγμένων στρατηγικών ερμηνείας, όπως η
δικτύωση των σημείων, η σήμανση των διαδρομών, η ελεύθερη πορεία, αλλά και από
λεκτικές μεθόδους απόδοσης του νοήματος όπως ο τίτλος, οι γνώσεις που παρέχονται,
τα φυλλάδια, οι πινακίδες πληροφόρησης.
Οι πολιτιστικές διαδρομές Φθιώτιδος και Ευρυτανίας ακολουθούν βασικούς οδικούς
άξονες: Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, Λαμίας – Καρπενησίου, Καρπενησίου –
Προυσού. Περιλαμβάνουν ιδιαίτερους τουριστικούς πυρήνες ανάπτυξης, όπως τα
Καμένα Βούρλα, οι Θερμοπύλες, τα Λουτρά Υπάτης, ως λουτροπόλεις ιαματικού
τουρισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα, και πυρήνες ήπιων τουριστικών
δραστηριοτήτων όπως θρησκευτικός, προσκυνηματικός τουρισμός και ορειβατικός
τουρισμός.
Οι πολιτιστικές διαδρομές αναδεικνύουν και ερμηνεύουν αρχαιολογικούς ιστορικούς
τόπους, σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πολιτιστικά αναπτύγματα, ιστορικά πρόσωπα
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που κατάγονται ή έδρασαν στην περιοχή, αξιοποιώντας το πλούσιο φυσικό τοπίο, τις
ιδιαιτερότητές του, αλλά και τον τοπικό πολιτισμό».
Εν συνεχεία, η κα Καράντζαλη πρόβαλε σε χάρτη τις πολιτιστικές διαδρομές,
αρχίζοντας από τα Καμένα Βούρλα, Λαμία, Υπάτη και φτάνοντας μέχρι τον Προυσό.
«Η πρώτη διαδρομή, συμπλήρωσε η κα Καράντζαλη, περιλαμβάνει τα Καμένα
Βούρλα, τις Θερμοπύλες, τη Λαμία, με κέντρο τον αρχαιολογικό χώρο των
Θερμοπυλών. Ο χώρος των Θερμοπυλών είναι ένας παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικός
αρχαιολογικός χώρος που προβάλλει τις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές ιδέες και
αξίες. Έχουμε τη γειτνίαση με τη Λαμία, το κάστρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της,
αλλά και με τον ιαματικό τουρισμό (Καμένα Βούρλα – Λουτρόπολη –Λουτρά
Θερμοπυλών) και φυσικά με τις φυσικές ομορφιές του Καλλιδρόμου, το Φαράγγι του
Ασωπού και τα ορειβατικά μονοπάτια. Επίσης, στην περιοχή αναπτύσσονται
πολιτιστικοί θεσμοί, με ποικίλες δράσεις. πολιτιστικές.
Ειδικότερα, για τον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών βρίσκεται τώρα για έγκριση
στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μια προμελέτη (ένα master plan) βελτιωτικών
παρεμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, με διαμορφωμένες διαδρομές,
κοντά στο χώρο των μνημείων του Λεωνίδα και των Θεσπιαίων, τοποθέτηση
ενημερωτικών πινακίδων, σύνδεση με το λόφο και το μνημείο του Κολωνού, αλλά και
με το τείχος των Φωκέων, όπου προβλέπεται η δημιουργία πλατώματος θέασης για να
βλέπει κανείς όλα αυτά τα μνημεία κάτω και το πεδίο μάχης κ.α.).
Από τον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών, μπορεί κανείς να επιλέξει πολλές
δευτερεύουσες διαδρομές (κάστρο και παραδοσιακό οικισμό της Μενδενίτσας,
Δρακοσπηλιά και Μεταβυζαντινό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου).
Άλλη εναλλακτική διαδρομή, είναι ο επισκέπτης να κινηθεί προς το κάστρο της Λαμίας,
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λαμίας και να δει και τα ορθόδοξα προσκυνήματα, όπως
π.χ. την Παναγία την Αρχοντική. Μάλιστα, το ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του
κάστρου της Λαμίας έχει αποκατασταθεί, με χρηματοδότηση από το προηγούμενο
Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), ενώ τώρα εκπονείται μελέτη για το δυτικό τμήμα.
Επίσης, μια άλλη εναλλακτική διαδρομή που μπορεί ν’ ακολουθήσει κανείς, είναι να
φτάσει μέχρι την Ιερά Μονή της Θεοτόκου στη Δαμάστα, μεταβυζαντινό μνημείο του
17ου–18ου αιώνα, το οποίο σχετίζεται και με το Διοβουνιώτη (οπλαρχηγό της
Φθιώτιδος).
Μια ακόμη διαδρομή μπορεί να διαμορφωθεί από τη Λαμία μέχρι την Υπάτη, όπου
μπορεί να αναπτυχθεί πολιτιστικός, περιβαλλοντικός, προσκυνηματικός και ιαματικός
τουρισμός. Σημαντικά μνημεία της διαδρομής είναι το αποκατεστημένο σήμερα
Μεσαιωνικό Κάστρο της Υπάτης, αρχαιολογικό μουσείο Υπάτης, ορθόδοξα
προσκυνήματα (Ιερός Ναός Αγ. Σοφίας, Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου, Ιερά Μονή
Αγάθωνος).
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Στην περιοχή της Ευρυτανίας μπορεί κανείς να ακολουθήσει τη διαδρομή από τη Λαμία
προς το Καρπενήσι, το Κλαυσί και τον Προυσό, όπου θα συναντήσει μνημεία
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και προσκυνηματικού τουρισμού.
Η μια διαδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στα Βυζαντινά Μνημεία (Αγία Τριάδα
Καρπενησίου, Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Λεωνίδη Κλαυσίου, Ιερά Μονή
Παναγίας Προυσιώτισσας). Μια δευτερεύουσα διαδρομή την επίσκεψη παραδοσιακών
οικισμών (π.χ. Μεγάλο Χωριό, Κορυσχάδες, Γαύρο), πύργων (πύργοι Καραϊσκάκη),
αλλά και μνημείων της Νεότερης Ιστορίας (όπως οι Κορυσχάδες και ο υδρόμυλος στο
Γαύρο).
Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι προκειμένου να δημιουργηθεί το πλέγμα
όλων των πολιτιστικών διαδρομών που προαναφέραμε ως ένα ολοκληρωμένο
τουριστικό προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία».
Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Νάνσυ Ψάλτη, Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φωκίδος, η οποία μίλησε για τις πολιτιστικές διαδρομές της Στερεάς
Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Η κα Ψάλτη αρχικά ευχαρίστησε για την πρόσκληση να παραβρεθεί στη συνάντηση
αυτή, καθώς και για τη συνεργασία που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τις πολιτιστικές διαδρομές της Στερεάς.
Η κα Ψάλτη ανέφερε περίπου τα εξής:
«Η Φωκίδα με έκταση που δεν ξεπερνά τα 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό
λιγότερο από 43.000 κατοίκους, διακρίνεται από ένα έντονο ορεινό ανάγλυφο, το οποίο
διαμορφώνουν η Γκιώνα, ο Παρνασσός, τα Βαρδούσια και η Οίτη, καθώς και από το
παραθαλάσσιο τμήμα που βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο.
Αδιαμφισβήτητα, παρά το γεγονός ότι τη δεκαετία του ’60 ολοκληρώθηκε η τεχνητή
λίμνη του Μόρνου στο Λιδορίκι που σήμερα είναι πραγματικά ένα μνημείο της φύσης,
μετά από μια εξαιρετική ανασκαφή του Πέτρου Θέμελη στο Αρχαίο Κάλλιο, φαίνεται
ότι ο νομός δεν κατάφερε να έχει τ’ ανταποδοτικά τέλη για την ύδρευση της
πρωτεύουσας, παρά τη θυσία ενός αρχαιολογικού χώρου.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, ένα μνημείο UNESCO, είναι το σημαντικότερο
τοπόσημο της Φωκίδας, όχι μόνο για την πολιτιστική της ταυτότητα, αλλά και για την
οικονομία της ήδη από τη δεκαετία του 1960.
Η ανασκαφή των Δελφών κατά την περίοδο 1892-1902 από τη Γαλλική Αρχαιολογική
Σχολή και οι σημαντικοί θησαυροί, οι οποίοι ήρθαν στο φως μετά απ’ αυτή την
ανασκαφή, είχαν ως αποτέλεσμα να καταστούν οι Δελφοί στη συνείδηση της σύγχρονης
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ευρωπαϊκής ηπείρου ως ένα κομβικό σημείο αναφοράς, συνδεδεμένο όχι μόνο με την
υψηλή τέχνη και την αρχιτεκτονική, αλλά και με τη διάχυση πανανθρώπινων ιδανικών,
όπως η αυτογνωσία, το γνώθι σαυτόν και η απόρριψη κάθε υπερβολής, το μηδέν άγαν
ως ο μοναδικός τρόπος ενός ισορροπημένου πολιτικού και κοινωνικού βίου.
Η μεγάλη ανασκαφή του χώρου έχει ολοκληρωθεί το 1902, ενώ το 1903 γυρίζεται μια
γνωστή ταινία για την εποχή του βωβού κινηματογράφου, του Ζωρζ Μελιέ, το
“Μαντείο των Δελφών”.
Το 1927 ο Άγγελος Σικελιανός και η Εύα Πάλμερ - Σικελιανού κάνουν τη μεγάλη
επαναφορά του δελφικού ιδεώδους με τη δελφική ιδέα και επαναφέρουν για πρώτη
φορά το αρχαίο δράμα στην πραγματική του κοιτίδα. Είναι η πρώτη φορά, κατά τη
διάρκεια των δελφικών εορτών του ΄27 με την παράσταση του Προμηθέα Δεσμώτη, που
το αρχαίο δράμα επανέρχεται στο φυσικό του χώρο και παίζεται σ’ ένα αρχαίο θέατρο.
Αν και ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι σπουδαίος, χρήζει, ωστόσο,
περαιτέρω και συνεχών βελτιώσεων.
Το 2011 μέσω ενός έργου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος υλοποιήθηκαν έργα
για την καλύτερη διαρρύθμιση του χώρου και την καλύτερη ανάγνωση των μνημείων,
όπως το έργο μερικής κάλυψης της Ιεράς Οδού, η κατασκευή πεζόδρομου στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, η τοποθέτηση εποπτικού υλικού, προκειμένου ο
αρχαιολογικός χώρος να είναι ευανάγνωστος, η αποφόρτιση των βραχοπαγίδων και η
κατασκευή δύο νέων τοίχων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων, το έργο της πυρόσβεσης
του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, το έργο “Ψηφιακοί Δελφοί, oι επεμβάσεις στο
χώρο για την πρόσβαση των ΑμΕΑ με τη διαμόρφωση κατάλληλων διαδρομών και την
αγορά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, ανάδειξη των μνημείων του Λυσάνδρου και του
Μαραθώνα, εργασίες στο βουλευτήριο των Δελφών, στη Στοά των Αθηναίων,
επανέκθεση του οφιόσχημου κίονα του τρίποδα των Πλαταιών, εργασίες ανάδειξης που
αποφόρτισης της Θόλου στο Ιερό της Αθηνάς Προναίας, εκπαιδευτικά προγράμματα,
ολοκλήρωση της μελέτης ανάδειξης για το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών.
Η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου εκπονήθηκε χάρη στη χορηγία των αδελφών
Τούλας και Ντόρας Ανδριοπούλου και ανατέθηκε από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ στην κα
Λιάνα Χλέπα.
Το έργο υλοποιείται αυτή τη στιγμή με αυτεπιστασία χάρις σε πόρους της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος (προϋπολογισμός 1,7 ευρώ), μετά από προγραμματική σύμβαση
πολιτιστικής ανάπτυξης που υπέγραψε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή
γίνονται ανασκαφικές διερευνήσεις στα γυμνά μέρη του Θεάτρου, τα οποία προσφέρουν
στοιχεία όχι μόνο για το ίδιο το μνημείο, αλλά και για τις παλαιότερες φάσεις του
αρχαιολογικού χώρου, αλλά και του χωριού του Καστριού που χτίστηκε όταν είχε πλέον
εγκαταλειφθεί το Μαντείο.
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Εντασσόμενο στις διαδρομές το Θέατρο των Δελφών θα μπορέσει και ειδικότερα μετά
την αναστήλωσή του να καταστεί ένα σημαντικό σημείο επίσκεψης των περιηγητών».
Αμέσως μετά, η κα Ψάλτη έδειξε φωτογραφίες από τις εργασίες στο αρχαίο θέατρο
των Δελφών.
Εν συνεχεία, η Έφορος αναφέρθηκε στην ανάδειξη του δελφικού τοπίου που
περιβάλλει το Ιερό, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη ανάδειξης
του αρχαίου μονοπατιού που συνδέεται με το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.
«Στις διαδρομές, πρόσθεσε η κα Ψάλτη, θα ενταχθούν τα παρακάτω μνημεία:
 ο νέος θολωτός μυκηναϊκός τάφος στην Άμφισσα, ο οποίος ήρθε στο φως κατά
τη διάρκεια των εργασιών για την άρδευση του παραδοσιακού ελαιώνα, με πάρα
πολλά πλούσια ευρήματα,
 το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας, ένα κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα
στο χώρο του οποίου έλαβε χώρα η πρώτη Εθνοσυνέλευση της ανατολικής
χέρσου Ελλάδος το 1821,
 το κάστρο των Σαλώνων (για το οποίο η Εφορεία έχει ήδη υπογράψει ένα
πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή),
 ο Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Άμφισσα (ένα κόσμημα της
αρχιτεκτονικής του 11ου αιώνα μ.Χ. το οποίο αναδείχθηκε από το Γ’ Κ.Π.Σ.),
 η Χάρμαινα, η συνοικία των Ταμπάκηδων στην Άμφισσα, ο παραδοσιακός
χώρος των βυρσοδεψών, όπου γινόταν η επεξεργασία των δερμάτων,
 ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Άμφισσα, ένα έργο το οποίο
κοσμείται με τις τοιχογραφίες του Σπύρου Παπαλουκά. Η συντήρηση του ναού
πρόκειται να εκπονηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους από το Ε.Σ.ΠΑ
που εξασφάλισε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,
 η μονή της Βαρνάκοβας, σημαντικό μνημείο με τα μαρμαροθετήματα του 11 ου
αιώνα. Το μνημείο επλήγη τον περασμένο Ιανουάριο από φωτιά, ευτυχώς το
καθολικό διεσώθη. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει εγγυηθεί τη
χρηματοδότηση για την αποκατάσταση τόσο του καθολικού, όσο και των κελιών
της Μονής.
Τα οφέλη τώρα των πολιτιστικών διαδρομών, συνοπτικά είναι η συμβολή στην ιστορική
γνώση και την αρχαιολογική έρευνα, η απόδοση στο κοινό αρχαιολογικών χώρων που
δεν είναι επισκέψιμοι, η προστασία και η οικολογική αναβάθμιση με το συνδυασμό
περιβαλλοντικών δράσεων προστασίας, όπως βραχοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές
κτλ., η ενίσχυση της διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας, η συμβολή στην ανάδειξη
της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Ελλάδας, η ενίσχυση των ψηφιακών
δράσεων, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση της φτώχειας».
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Επόμενη ομιλήτρια ήταν η κα Παρασκευή Καλαμαρά, Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ευβοίας, η οποία παρουσίασε τα μνημεία πολιτισμού της Εύβοιας και
της Σκύρου.
Η κα Καλαμαρά ανέφερε ότι οι πυρήνες πολιτιστικού και ειδικότερα αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, δηλαδή της Εύβοιας και της
Σκύρου, θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν κρίκους της πολιτιστικής και
περιβαλλοντικής διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτοί έχουν ήδη συζητηθεί
και προκριθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Στερεάς.
Η κα Καλαμαρά, εν συνεχεία, πρόσθεσε: «Αυτό, αφ’ ενός μεν επιτρέπει την ελεύθερη
τοποθέτηση των σημείων σε πολλαπλές πραγματικές διαδρομές στο χώρο, ανάλογα με
τα ενδιαφέροντα και το σημείο εκκίνησης του επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα προτάσσει τη
σημασία των αφηγήσεων που συνδέονται με αυτά, καθώς και παραμέτρους που
αφορούν τη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα, τη διαχείριση των μνημείων και το εν
δυνάμει κοινό τους. Ως βασικοί σταθμοί προτείνονται η Ερέτρια, η Χαλκίδα, η
Κάρυστος και η Σκύρος.
Η Ερέτρια είναι ο σημαντικότερος, οργανωμένος πλέον σήμερα αρχαιολογικός χώρος
της Εύβοιας, ο οποίος διαθέτει και Μουσείο. Για την ανάδειξη των επιμέρους μνημείων
της, όπως του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, της Θόλου, του Γυμνασίου, καθώς και
για την αναβάθμιση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, έχουν διατεθεί τα τελευταία
χρόνια από ευρωπαϊκά κυρίως προγράμματα, 1,15 περίπου εκατομμύριο ευρώ σε έργα
που πραγματοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.
Τις παρεμβάσεις αυτές έρχεται να ολοκληρώσει η αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου
Ερέτριας που χρηματοδοτείται με 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί, επίσης, με αυτεπιστασία από την Εφορεία,
μετά την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης αποκατάστασης, στην οποία συνέβαλε τα
μέγιστα το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Στόχος της παρέμβασης, η διάσωση και η ανάδειξη του
σημαντικού αυτού μνημείου, το οποίο διακρίνεται και ως το κύριο τοπόσημο του
αρχαιολογικού χώρου, αλλά και η ελεγχόμενη επανάχρησή του, ώστε ν’ αποτελέσει
μοχλό για την πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Όμως, για να φτάσουμε σήμερα στην αποκατάσταση, ανάδειξη και επανένταξη των
μνημείων της Αρχαίας Ερέτριας στην καθημερινότητά μας, έχουν προηγηθεί δεκαετίες
συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο. Οι πρώτες ανασκαφές ξεκίνησαν από
την Αρχαιολογική Εταιρεία το 1885 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα από την Ελβετική
Αρχαιολογική Σχολή και την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Στην ερευνητική
δραστηριότητα της Ελβετικής Σχολής, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1964, αρμόζει
ειδική μνεία, καθώς έχει πλέον υπερβεί σε διάρκεια τα 50 έτη κι έχει αποδώσει πάνω
από 20 επιστημονικούς τόμους, διευρύνοντας τις γνώσεις μας για την Αρχαία Ερέτρια.
Η Ελβετική Σχολή σε διαρκή και γόνιμη συνεργασία με την ΕΦΑ Ευβοίας, συνέδραμε,
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επίσης, στην επέκταση και αναδιοργάνωση του Μουσείου και της μόνιμης έκθεσής του,
καθώς και στην ανάδειξη της οικίας με τα ψηφιδωτά».
Αμέσως μετά, η κα Καλαμαρά αναφέρθηκε αναλυτικά στην ιστορία των ανασκαφών
στο Θέατρο, καθώς και στη σημασία της αρχαίας πόλης της Ερέτριας, αναφέροντας
περίπου τα εξής:
«Η αρχαία Ερέτρια, η πόλη-κράτος που αντιστοιχούσε στο 1/3 της έκτασης της
Εύβοιας, διαμορφώθηκε τον 8ο αι. π.Χ., περιλαμβάνεται στον κατάλογο νηών της
Ιλιάδας και παρά την καταστροφή της στα Μηδικά το 490 π.Χ. ανάκτησε σύντομα την
αίγλη της για να επιβιώσει έως την ύστερη αρχαιότητα;
Η Ερέτρια, είναι παράδειγμα πόλης κράτους, ενός θεσμού που τόσο έχει γοητεύσει και
επηρεάσει τη σύγχρονη πολιτική σκέψη του δυτικού κόσμου. Οι θεσμοί της μάλιστα, η
χωροταξική διαίρεση του πολιτικού της σώματος σε πέντε μεγάλες Περιφέρειες και σε
60 Δήμους, αλλά και η παράλληλη κατανομή τους σε 6 φυλές, τα πολιτειακά όργανα και
ποικίλες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, προσομοιάζουν με τα ισχύοντα στη
γνωστότερη των πόλεων κρατών, την Αθήνα.
Σύμβολο της αρχαίας πολιτικής πρακτικής μπορεί να θεωρηθεί και το Θέατρο, ως ένας
από τους κύριους χώρους άσκησης της εξουσίας, στον οποίο από τον 4ο αιώνα θα
πρέπει να συνερχόταν η συνέλευση των πολιτών, η Εκκλησία του Δήμου. Εκεί,
τελούνταν, επίσης, τα Διονύσια, κατ’ εξοχήν πολιτική εορτή, και λάμβαναν χώρα
δραματικοί και μουσικοί αγώνες. Το θέατρο χωρούσε περίπου 6.000 άτομα και ως
αρχιτεκτόνημα διακρίνεται για κάποιες ιδιαιτερότητες. Κατασκευάστηκε σε τεχνητό
ανάχωμα, ημικυκλικού σχήματος, διαθέτει χαρώνεια δίοδο και άλλες. Παρουσιάζει
τρεις οικοδομικές φάσεις, με τη δεύτερη που σήμερα σώζεται σε μεγαλύτερη έκταση, ν’
ανάγεται στα τέλη του 4ου αιώνα, την πρώτη στο 3ο τέταρτο του ίδιου αιώνα και την
τρίτη στο 198 π.Χ., μετά την καταστροφή της πόλης από τους Ρωμαίους, οπότε πλέον ο
χώρος χρησιμοποιείται και για θηριομαχίες.
Η αρχαία Ερέτρια μπορεί, ακόμα, να λειτουργήσει για τον επισκέπτη ως κανάλι μνήμης
που θα τον κατευθύνει σε μεγάλα ιστορικά γεγονότα, το Ληλάντιο Πόλεμο στις αρχές
του 6ου αιώνα και κυρίως τα Μηδικά. Χάρη στο στόλο της η Ερέτρια μπορεί να
προβληθεί και ως θαλάσσια δύναμη, ως σταθμός εκκίνησης μεγάλων ταξιδιών με
αναφορά πρωτίστως στο σημαντικό ρόλο της στο δεύτερο αποικισμό, κατά τον οποίο
ίδρυσε σειρά αποικιών στη Νότια Ιταλία, τη Σικελία και τη Χαλκιδική, παράλληλα με τη
συμβολή της στη διάδοση του ελληνικού αλφαβήτου στη δύση, αλλά και στην ανάπτυξη
των εμπορικών δραστηριοτήτων με την ανατολή. Εξάλλου το ίδιο το όνομα της πόλης,
από το ρήμα «ερρέτω» που σημαίνει «κωπηλατώ», παραπέμπει στο θαλάσσιο ταξίδι.
Ως μεγάλο λιμάνι στους δρόμους της Μεσογείου για αιώνες και ως ισχυρή αρχαία πόλη
– κράτος, μπορεί να προσεγγιστεί και η Χαλκίδα, ο δεύτερος εν δυνάμει σταθμός της
διαδρομής μας στην Εύβοια. Η Χαλκίδα, όμως, υπήρξε και σημαντικό αστικό κέντρο
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πόλη-κάστρο, κατά τη μεσαιωνική περίοδο και τους νεότερους χρόνους υπό βυζαντινή,
φραγκική, ενετική και οθωμανική διοίκηση.
Πρόσφατα, έργα αποκατάστασης ανάδειξης των αρχαίων και μεσαιωνικών μνημείων
της πόλης, αλλά και η δημιουργία του νέου διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου της
Αρέθουσας, οπτικοποιούν με απτό τρόπο την ιστορία της πόλης, καθιστώντας εφικτή τη
βιωματική πορεία του επισκέπτη στο χώρο και το χρόνο.
Στη Χαλκίδα υπάγεται και ο διεθνώς γνωστός αρχαιολογικός χώρος της Αυλίδας, απ’
όπου πιστεύεται ότι έφυγε ο ελληνικός στόλος για την Τροία μετά από τη θυσία της
Ιφιγένειας στην Άρτεμη.
Γενικά, η πόλη της Χαλκίδας έχει πλέον αρκετά οργανωμένα σημεία υποδοχής του
επισκέπτη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά έργα που μπορούν να υλοποιηθούν.
Διαφορετική είναι η εικόνα στον τρίτο προτεινόμενο σταθμό, τη σύγχρονη πόλη της
Καρύστου και την ύπαιθρο χώρα της, όπου μέχρι σήμερα το μόνο έργο που έχει
πραγματοποιηθεί είναι η συνολική ανάδειξη του κάστρου της Καρύστου από το ΤΑΠ.
Συνεπώς, εδώ ο επισκέπτης καλείται να λειτουργήσει περισσότερο ως ο περιηγητής
περασμένων εποχών και ν’ ανακαλύψει μόνος του, πρωτίστως μέσα από πεζοπορικές
διαδρομές, τα κατάλοιπα του παρελθόντος, τόσο στην ίδια την πόλη, όσο και στην
ύπαιθρό της. Όσοι επιχειρήσουν μεγαλύτερες περιηγήσεις στην ευρύτερη περιοχή, θα
συναντήσουν σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το αρχαίο και
παράλληλα μεσαιωνικό κάστρο των Αρμένων στα Στύρα με τα αρχαία λατομεία στις
υπώρειές του, τα δρακόσπιτα ή το ευρύ καλντερίμι στο Φαράγγι του Δημοσάρη, τα
οποία διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Ως τελευταίο σταθμό θ’ αναφέρω το νησί της Σκύρου, όπου διακρίνονται δύο
συνεκτικοί πυρήνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στους οποίους μάλιστα έχουν γίνει
τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξης με ευρωπαϊκή
συγχρηματοδότηση. Πρόκειται για το Παλαμάρι, μια οχυρωμένη πολιτεία της 3ης
χιλιετίας π.Χ., έναν εμπορικό σταθμό ενός ευρέως δικτύου οχυρών οικισμών της
Μεσογείου για τη διακίνηση μετάλλων. Επίσης, η Χώρα Σκύρου, ένας οικισμός με
διαχρονική κατοίκηση, όπου διατηρούνται τα τείχη της κλασικής πόλης, το Βυζαντινό
Κάστρο και πληθώρα μνημείων της μεσαιωνικής και οθωμανικής περιόδου, καθώς και
το αρχαίο λατομείο, απ’ όπου αντλούσαν την πρώτη ύλη τους. Επίσης, η Σκύρος μπορεί
ν’ αποτελέσει και κανάλι μνήμης της ελληνικής μυθολογίας, καθώς με αυτό το νησί
συνδέονται ο Αθηναίος ήρωας Θησέας και ο Αχιλλέας.
Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να τονίσω ότι η ματιά του καθενός μας στα
μνημεία έρχεται να προστεθεί σε μια αλληλουχία βλεμμάτων που τα κοίταξαν από πολύ
διαφορετικές σκοπιές και χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Γι’ αυτό και πρέπει να έχει
τη σεμνότητα του μέρους μπροστά στο όλο, του στιγμιαίου μπροστά στο διαχρονικό και
σε κάθε περίπτωση να σέβεται τις διαφορετικές προσεγγίσεις και να προτάσσει την
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προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας του υλικού
φορέα μνήμης που μας παραδόθηκε».
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η κα Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, η οποία παρουσίασε τα μνημεία πολιτισμού της Βοιωτίας.
Πρώτα αναφέρθηκε στον αρχαιολογικό περίπατο της Θήβας, όπου η Εφορεία
εκπόνησε τη μελέτη ενοποίησης των 24 αρχαιολογικών χώρων Θήβας. Πρόσθεσε,
μάλιστα ότι ο Δήμος Θηβαίων θέλει να υλοποιήσει πιλοτικά ένα μικρό τμήμα της
μελέτης αυτής, κοντά στο βιοκλιματικό πάρκο του Χρυσορρόα.
«Ο περίπατος αυτός έχει ως αφετηρία το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών και η μελέτη
στοχεύει σε παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των διάσπαρτων αρχαιολογικών
χώρων σε συνδυασμό με την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του περιβάλλοντος
του αστικού ιστού.
Μια από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου
ανατολικά του Μουσείου που περιλαμβάνει την πλατεία Κεραμόπουλου και σε επαφή με
αυτήν, οικόπεδα απαλλοτριωμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ανάπλαση όλης
αυτής της έκτασης (στην οποία περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για χώρο στάθμευσης)
θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική: αρχικά, διότι δίνει την πρώτη εικόνα στους επισκέπτες
του Μουσείου για την πόλη των Θηβών και δεύτερον, διότι η μεγάλη και συνεχώς
αυξανόμενη επισκεψιμότητα του Μουσείου και η μη ύπαρξη άλλου χώρου στάθμευσης
κοντά στο κτίριο, δημιουργεί έντονα προβλήματα στα γκρουπ των επισκεπτών.
Απ’ τους υπόλοιπους χώρους του αρχαιολογικού περιπάτου της Θήβας, έχουν
εκπονηθεί μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες και συνεχίζονται να εκπονούνται και άλλες
(π.χ. ηγεμονικός τάφος των Καστελλίων, το λεγόμενο Τάφο «Οιδίποδος Παίδων»,
λόφος των Καστελλίων, Ηλέκτρες Πύλες, Εργαστήριο Μεταξιού, Λόφος του Ιερού του
Ισμηνίου Απόλλωνος, του Ιερού του Ηρακλέους και νεοκλασικό κτίριο Ζιώμα. Όλες
αυτές οι μελέτες θα παρουσιαστούν σύντομα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
στις αρμόδιες Διευθύνσεις.
Ένας άλλος αρχαιολογικός χώρος που θεωρούμε ότι θα πρέπει ν’ αναδειχθεί είναι το
Ιερό των Καβείρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τη Θήβα και
θα μπορούσε να συνδυαστεί, επίσης, με την επίσκεψη στο Μουσείο Θηβών. Το Ιερό
αυτό υπήρξε σημαντικό Ιερό και Μαντείο στην αρχαιότητα και η διάρκεια λειτουργίας
του ήταν από την αρχαϊκή περίοδο (700 περίπου π.Χ.) έως τα ρωμαϊκά,
μεταχριστιανικά χρόνια (4ος αι. μ.Χ.).
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι ο Ναός, το Θέατρο, η Στοά,
τα κυκλικά και ελλειψοειδή κτίρια και ο περίβολος του ιερού χώρου. Η πρώτη
επισήμανση της θέσης του Ιερού των Καβείρων έγινε το 1887 από το Θηβαίο επιμελητή
αρχαιοτήτων, Ευστράτιο Καλόπαιδα. Μετά την αποκάλυψη του τεμένους άρχισαν οι
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συστηματικές έρευνες από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, ενώ το 2014
ξεκίνησε μια προσπάθεια αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου μέσω μιας πρώτης
προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με το ποσό των 50.000 ευρώ.
Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης, διενεργήθηκε αρχαιολογικός καθαρισμός και
τοπογραφική αποτύπωση του χώρου του Ιερού που αποκαλύφθηκε.
Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει, επίσης, ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για την εκπόνηση
μελετών στερέωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού αυτού χώρου.
Η Εφορεία μας θα επιθυμούσε να καταθέσει πρόταση προς την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας για τη σύναψη επιπλέον προγραμματικής σύμβασης για τον αρχαίο χώρο του
Καβιρείου.
Παράλληλα, όμως, για τη σύνδεση του χώρου με τις πολιτιστικές διαδρομές, είναι
απαραίτητο να βελτιωθεί ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος που καταλήγει σ’ αυτόν,
έργο που αφορά φυσικά το Δήμο Θηβαίων.
Δεύτερος σταθμός μας θα είναι το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού, που
συμπεριλαμβάνει το αρχαίο θέατρο, το βυζαντινό ναό της Παναγίας Σκριπούς και το
μυκηναϊκό θολωτό τάφο του Μινύου. Έχει ήδη δρομολογηθεί η πρώτη φάση του έργου
«Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και αποκατάσταση του Αρχαίου
Θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού», από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα.
Στο Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού θα υλοποιηθούν εκτεταμένες δράσεις ανάπλασης
και ανάδειξης των μνημείων, ενώ έχει διασφαλιστεί από τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδος και η χρηματοδότηση της υπάρχουσας μελέτης για την ανάδειξη του Τροπαίου
Σύλλα, από το εθνικό σκέλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Το τρόπαιο που αποκαλύφθηκε κατά χώρα στον Ορχομενό αποτελεί ένα από τα τρόπαια
που έστησε ο Σύλλας προς ανάμνηση των δικών του στη Βοιωτία. Η αξία του μνημείου
είναι μεγάλη διότι μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμα επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο
στην περιοχή του Ορχομενού, ο οποίος θα συνδυάζεται με το αρχαιολογικό πάρκο
Ορχομενού.
Για το έργο του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού και της αποκατάστασης του Αρχείου
Θεάτρου Ορχομενού, έχουν εκπονηθεί ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες
εφαρμογής με την οικονομική συνδρομή του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Στο έργο περιλαμβάνονται πέρα από τις επεμβάσεις τα μνημεία του θεάτρου και του
θολωτού μυκηναϊκού τάφου, καθώς και στο άμεσο περιβάλλον αυτών, αστικές
αναπλάσεις στα οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλουν το αρχαιολογικό πάρκο με τη
δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργία κόμβου για την
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κίνηση των οχημάτων προς τον αρχαιολογικό χώρο, κυκλοφορική μελέτη και
δημιουργία χώρου στάθμευσης των επισκεπτών.
Πρόσθετα είχε γίνει σύμβαση μεταξύ Διαζώματος και μελετητικού γραφείου, για την
εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης των κελιών της Σκριπούς. Σχετικά με τα λοιπά
μνημεία της Λειβαδιάς, έχει στερεωθεί η δυτική είσοδος του κάστρου με χρηματοδότηση
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει
εγκριθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου
ανάδειξης ψηφιδωτών και του περιβάλλοντος χώρου τους βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
Τρίτος σταθμός μας είναι το Θέατρο της Κοιλάδας των Μουσών. Κατά τους μήνες
Οκτώβριο ως Δεκέμβριο του ’16 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες στο
Αρχαίο Θέατρο της Άσκρης στην Κοιλάδα των Μουσών στο πλαίσιο της
προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική, αρχιτεκτονική
αποτύπωση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου στην Κοιλάδα των Μουσών”.
Το θέατρο, λοιπόν, το οποίο χρονολογείται από το τέλος του 3ου αι. π.Χ. ή τις αρχές του
2ου αι. π.Χ., κτίστηκε στην πλαγιά του Ελικώνα για τις ανάγκες των μουσικών και
θεατρικών αγώνων των Μουσείων. Οι θεατές κάθονταν σε υποτυπώδεις σειρές
καθισμάτων, σκαμμένες στην πλαγιά του βουνού, οι οποίες εικάζεται ότι ήταν ξύλινες.
Μόνο η πρώτη σειρά καθισμάτων, η προεδρία, θα πρέπει να ήταν μαρμάρινη.
Σήμερα δεν υπάρχουν ορατά κατάλοιπα τμημάτων του θεάτρου, καθώς ούτε και η
ανασκαφή ανέδειξε κάτι. Μόνο στο νοτιοανατολικό άκρο του θεάτρου υπάρχει ορατός
αναλημματικός τοίχος. Η συστηματική ανασκαφή του χώρου του θεάτρου έγινε αρχικά
από τη γαλλική σχολή, απ’ τον Πιερ Ζαμό (1888, 1889, 1990) και δεν αποτυπώθηκε σε
κανένα σχέδιο.
Σύμφωνα μ’ αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να προβούμε στη
μελέτη ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου, το οποίο, όμως, μπορεί να παραχωρείται κάθε
για επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις τοπικών Συλλόγων ή για κάποιο άλλο
καλλιτεχνικό δρώμενο που συνάδει με το χαρακτήρα του θεάτρου, με την προϋπόθεση
φυσικά της λήψης ισχυρών μέτρων ασφαλείας των επισκεπτών, καθώς παρουσιάζει
μεγάλες δυσκολίες στην πρόσβαση.
Κοντά στο θέατρο, το 1882, η Αρχαιολογική Εταιρεία με επικεφαλής τον Παναγιώτη
Σταματάκη έκανε την πρώτη δοκιμαστική τομή και διαπίστωσε την ύπαρξη θεμελίων
ενός αρχαίου ναΐσκου ή βωμού αφιερωμένου στις Μούσες. Στις ανασκαφές που
ανέλαβε το 1899 η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή βρέθηκαν 9 βάθρα αγαλμάτων των
Μουσών, στημένα πιθανότητα αρχικά σε ενιαίο Σύνταγμα.
Επίσης, 40 περίπου μέτρα δυτικά του ναΐσκου των Μουσών, υπάρχει ιωνική στοά με 36
κίονες στην πρόσοψη, χρονολογούμενη στον 3ο αι. π.Χ. Σήμερα όμως δεν είναι ορατή,
καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της έχει καλυφθεί από επιχώσεις.
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας προτείνει για το συγκεκριμένο χώρο την υπογραφή
μιας νέας προγραμματικής σύμβασης, με επίκεντρο εργασίας το Ιερό, με σκοπό να
δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την εκπόνηση μελετών αναστήλωσης και
ανάδειξης του χώρου, καθώς εντάσσεται μέσα σ’ ένα ιδιαίτερο τοπίο φυσικού κάλλους
και αποτελεί ενιαίο σύνολο με το αρχαίο θέατρο.
Τέλος, τέταρτος σταθμός μας τώρα είναι το αρχαίο θέατρο Τανάγρας, το οποίο είναι
γνωστό χάρις στις περιορισμένες ανασκαφές που έλαβαν χώρα το 1890 από την εν
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, αλλά έκτοτε δεν έχει συνεχιστεί η έρευνά του. Ως
αποτέλεσμα το μνημείο, μολονότι ορατό, είναι καθ’ όλη την έκτασή του επιχωμένο με
το κοίλο του να διακρίνεται στις γενικές μόνο γραμμές.
Στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης αρχαίου θεάτρου και συναφών δημοσίων κτιρίων
Τανάγρας, διεξήχθησαν στο χώρο στοχευμένοι καθαρισμοί το 2016 υπό την εποπτεία
της Εφορίας μας. Πολύ σημαντική, επίσης, υπήρξε η συμβολή του Δήμου Τανάγρας, ο
οποίος χρηματοδότησε και την προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης και
προτίθεται να συνεχίσει με τη σύναψη δεύτερης σύμβασης για τον ίδιο χώρο.
Ήδη έχει υποβληθεί πρόταση από την Εφορεία μας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,
κατόπιν παρότρυνσης του ιδίου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, για τη συνέχιση
των προσπαθειών ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, τη συνέχιση των ανασκαφών
στο Αρχαίο Θέατρο και την εκπόνηση μελέτης ήπιας ανάδειξης του χώρου, σε
συνδυασμό με τη διευκόλυνση της πρόσβασης με μονοπάτι, σήμανση, πινακίδα
ενημέρωσης, φυλάκιο, χώρο στάθμευσης, ώστε να καταστεί ο χώρος εύκολα
προσβάσιμος και επισκέψιμος στο ευρύ κοινό.
Εκτός από τα παραπάνω η Εφορεία μας προτίθεται ν’ αναθέσει κι άλλες μελέτες
αναστήλωσης και ανάδειξης, όπως για τον αρχαιολογικό χώρο στο Ιερό του
Απόλλωνος, στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, το οποίο αποτελούσε φημισμένο Μαντείο της
αρχαιότητας και περιελάμβανε Ναό του Απόλλωνα, Μαντικό Σπήλαιο, Ναό της
Προναίας Αθηνάς, ένα θέατρο, μια μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης νερού, λουτρά,
οικοδομήματα, καθώς και μια θόλο. Η Ιερά Οδός πλαισιωμένη από δυο σειρές
χάλκινων τριπόδων συνέδεε το Ιερό με την Αρχαία Πόλη».
Κλείνοντας, η κα Χαραμή ανέφερε ότι η Εφορεία προγραμματίζει και άλλες μελέτες
για τα μνημεία της Βοιωτίας.
Η κ. Φανή Λάμπρου, Διευθύντρια δημοσίων σχέσεων & μάρκετινγκ της
Εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ», μίλησε για το ψηφιακό πανόραμα των μνημείων της Νέας
Οδού, ένα πολύ αξιόλογο έργο, για το οποίο τα στελέχη της Εταιρείας είναι πολύ
περήφανοι. «Το έργο αυτό, πρόσθεσε η κα Λάμπρου, χρηματοδοτεί η ΝΕΑ και η
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, και αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε με οδηγό τον πολιτισμό και
βέβαια συνοδοιπόρο το “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
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Εν συνεχεία, η κα Λάμπρου αναφέρθηκε στις Εταιρείες ΝΕΑ και η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΟΔΟΣ, οι οποίες έχουν αναλάβει την κατασκευή, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη
συντήρηση, δυο πολύ σημαντικών έργων - έργων παραχώρησης - της Ιόνιας Οδού και
του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος.
«Μέτοχοί μας, πρόσθεσε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς
κατασκευαστικούς ομίλους, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και δυο ισπανικοί όμιλοι διεθνούς κύρους.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε και συνδυάζουμε απόλυτη γνώση της ελληνικής
πραγματικότητας με τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση.
Ως ΝΕΑ ΟΔΟΣ, έχουμε τη διαχείριση και τη λειτουργία των 172 χιλιομέτρων από τη
Μεταμόρφωση έως και τη Σκάρφια (κοντά στη Λαμία). Επίσης, στο έργο παραχώρησης,
της Ιόνιας Οδού που διαχειρίζεται η ΝΕΑ ΟΔΟΣ περιλαμβάνεται και ο ομώνυμος
αυτοκινητόδρομος, η Ιόνια Οδός. Πρόκειται για 196 χιλιόμετρα νέου
αυτοκινητοδρόμου, ένα έργο πνοής που αποτελούσε απαίτηση ετών, ειδικά για την
περιοχή της Ηπείρου. Το μεγαλύτερο μέρος της Ιόνιας Οδού είναι σε κυκλοφορία και
ως τον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της και θα έχει παραδοθεί πλήρως.
Η Κεντρική Οδός ξεκινάει από τη Σκάρφια που είναι κοντά στο Μώλο και φτάνει μέχρι
τις Ράχες, είναι ένα κομμάτι περίπου 57 χιλιομέτρων, το οποίο ήρθε ν’ αντικαταστήσει
και να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα οδικής ασφάλειας που υπήρχε με το Πέταλο
του Μαλλιακού.
Πλέον μιλάμε για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με δυο λωρίδες κυκλοφορίας, ΛΕΑ
και βέβαια υπηρεσίες από μας δίπλα σε κάθε οδηγό. Και στον αυτοκινητόδρομο
Κεντρικής Ελλάδος περιλαμβάνεται βέβαια και το κομμάτι του Ε-65 που ξεκινά από τη
Λαμία περνώντας Καρδίτσα και Τρίκαλα θα φτάσει ως τη Εγνατία. Μιλάμε για περίπου
615 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων.
Γι’ αυτό και στο όραμά μας δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι ν’ αλλάξουμε το
χάρτη της Ελλάδας και θέλουμε ν’ αποτελούμε πρότυπο για τον κλάδο μας. Οι
αυτοκινητόδρομοι σαν έργα, ούτως ή άλλως δημιουργούν αξία, φέρνουν την ανάπτυξη
στις όμορες περιοχές τους. Γι’ αυτό και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να
δημιουργούμε επιπλέον αξία για τη χώρα, τις τοπικές κοινωνίες και τους μετόχους μας
και χρησιμοποιούμε ως κύριο όχημα τη γνώση που έχουν οι άνθρωποί μας.
Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μας ένας βασικός μας στόχος ήταν να είμαστε
ένας ενεργός κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης. Θέλουμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οπότε κεντρικό ρόλο στη στρατηγική που είχε αποφασίσει
η Διοίκηση, η οποία και διέπει την καθημερινή μας λειτουργία, κατέχουν η κοινωνική
υπευθυνότητα και η προαγωγή της αειφορίας. Βασικός μας στόχος είναι πάντοτε οι
πράξεις.
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Μία από τις σημαντικές δεσμεύσεις της Διοίκησης και ένας στόχος μας, είναι να έχουμε
αρμονική ένταξη των αυτοκινητοδρόμων μας τόσο στο περιβάλλον, όσο και στους
όμορους Δήμους και να προσπαθούμε πάντοτε να προστατεύσουμε και ν’ αναδείξουμε
τον πλούτο που έχει η κάθε περιοχή. Με βάση αυτή τη στρατηγική δέσμευση πριν από
τρία χρόνια ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι που θα συνεχιστεί για πάρα πολλά
χρόνια, με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”
Με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, λοιπόν, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών που θ’ αφορούσαν τα μνημεία που
βρίσκονται κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων που εμείς κατασκευάζουμε και
διαχειριζόμαστε.
Όμως, καθώς θα θέλαμε αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές να έχουν μια συνέχεια και η
βιωσιμότητά τους να οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων
και των εταιρειών κάθε νομού, κάθε Δήμου, κάθε Περιφέρειας, την οποία διασχίζουμε,
γι’ αυτό έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε και ήδη χρηματοδοτούμε και μελέτες για
τη δημιουργία cluster επιχειρήσεων σε κάθε νομό. Εν συνεχεία, οι επιχειρήσεις αυτές
θα υποστηρίζουν τις πολιτιστικές διαδρομές που εμείς θα προβάλλουμε και έτσι θα
δίνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε ταξιδιώτη και σε κάθε επισκέπτη.
Σε πρώτη φάση, οι πολιτιστικές διαδρομές ξεκίνησαν και έπρεπε να γίνει μια
καταγραφή των μνημείων, έπειτα να προχωρήσουμε στην ψηφιακή απεικόνισή τους με
βασικό στόχο να καταλήξουμε στη δημιουργία ενός πανοράματος. Κάθε πανόραμα θα
πρέπει ν’ αναδείξει το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα κάθε περιοχής από την
οποία περνούν οι αυτοκινητόδρομοί μας. Η πρώτη αυτή φάση έχει υλοποιηθεί πλήρως.
Σε δεύτερη φάση έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές να
γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό. Καταλήξαμε, λοιπόν, σε τρεις τρόπους προβολής των
διαδρομών στους χρήστες μας:
1. Ο πρώτος είναι τα site των εταιριών μας. Θα δημιουργήσουμε, λοιπόν, microsites, τα οποία θα είναι στις ιστοσελίδες των εταιρειών μας, αλλά και σε
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μπορεί να θέλει να συνεργαστεί μαζί μας σε αυτό το
κομμάτι, στις οποίες θα παρουσιάζονται πλήρως οι πολιτιστικές διαδρομές.
Μάλιστα, έχουμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την εταιρεία Clio Muse
για να γίνει μια εικονική ξενάγηση στα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά μνημεία.
2. Ο δεύτερος τρόπος, να προβάλουμε τις διαδρομές είναι μέσω των υποδομών
μας, δηλαδή μέσω των σταθμών διοδίων, αλλά και των σταθμών εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών. Έτσι, καταλήξαμε να δημιουργήσουμε φυλλάδια, τα οποία,
όμως, πέρα από το χάρτη με τις πολιτιστικές διαδρομές, χρησιμοποιούν μια
πλέον γνωστή τεχνολογία, το QR Code».
Στο σημείο αυτό η κα Λάμπρου εξήγησε πως θα λειτουργεί η διαδρομή μέσα από το
φυλλάδιο, τη χρήση QR Code και το κινητό των χρηστών, καθώς και μέσω των
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ειδικών κατασκευών που θα κατασκευαστούν στους σταθμούς εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών.
Κλείνοντας, η κα Λάμπρου παρουσίασε μέσω ενός βίντεο τη λειτουργία της
πολιτιστικής διαδρομής, καθώς και τις εφαρμογές τις οποίες έχει κάνει η Εταιρεία σε
συνεργασία με την Clio Muse και το «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Τέλος, η κα Λάμπρου ευχαρίστησε τη Διοίκηση των εταιρειών (ΝΕΑΣ και
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ), για τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν ειδικά
στους δύσκολους καιρούς, καθώς και την ομάδα που παράγει την εφαρμογή, κ.κ. Εύη
Παπαδοπούλου, Ανδρέα Φατούρου και Ευδόκιμο Φρέγκογλου.
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Ανδρέας Φατούρος, συνιδρυτής και υπεύθυνος
περιεχομένου στην Εταιρεία Clio Muse.
Ο κ. Φατούρος ανέφερε εισαγωγικά ότι η εταιρεία Clio Muse ασχολείται με τις
πολιτιστικές διαδρομές τα τελευταία 4 χρόνια, έχει δημιουργήσει πάνω από 47
διαδρομές και ξεναγήσεις σε μουσεία, αλλά και περιπάτους στην πόλη.
Σχετικά με τις διαδρομές που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη ΝΕΑ ΟΔΟ και το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέφερε περίπου τα εξής:
«Συνολικά δημιουργήσαμε 5 διαδρομές με 44 σημεία και 51 ιστορίες. Προσπαθήσαμε
να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο διαδρομών που ξεκινάνε από τη ΝΕΑ ΟΔΟ και δίνουν
τη δυνατότητα σ’ έναν περαστικό ή σ’ έναν επισκέπτη να περιηγηθεί στις γύρω
περιοχές. Σκοπός μας είναι το περιεχόμενο αυτό συνεχώς να εμπλουτίζεται και να
δίνουμε περισσότερα κίνητρα στον επισκέπτη για να δει αυτές τις διαδρομές. Η
εφαρμογή είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά, είναι audio (δηλαδή μπορεί ν’ ακούσει ο
επισκέπτης όλες τις ιστορίες) και να την κατεβάσει στο κινητό του χωρίς τη χρήση
Internet.







Η πρώτη διαδρομή ονομάστηκε «Η Βοιωτία βγαλμένη από το μύθο»,
αποτελείται από 9 σημεία, ξεκινά από τη Μονή του Οσίου Λουκά και καταλήγει
στη Χαιρώνεια.
Η δεύτερη διαδρομή «Δελφοί και περίχωρα στα σκαλοπάτια του Παρνασσού», η
οποία ξεκινά από την Κασταλία Πηγή και φτάνει ως τη Μονή της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, αποτελούμενη από 8 σημεία.
Η τρίτη διαδρομή «Από την Αρεθούσα ως την Ερέτρια» ξεκινά από το Κάστρο
Καράμπαμπα και φτάνει ως το Ναό της Ίσιδος στην Ερέτρια.
Η τέταρτη διαδρομή, «Η Κάρυστος, τα Φαράγγια και τα Δρακόσπιτα» ξεκινά
από την Κάρυστο και φτάνει ως τα Δρακόσπιτα.
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Η πέμπτη διαδρομή, «Από το Λεωνίδα στο Γοργοπόταμο», ξεκινά από το κέντρο
ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών και φτάνει ως τη Φθιώτιδα και το
Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας.

Με τα κείμενα που δημιουργήθηκαν από την κα Εύη Παπαδοπούλου προσπαθήσαμε να
δώσουμε ένα κίνητρο στον επισκέπτη ν’ ακούσει τους λόγους, για τους οποίους πρέπει
να επισκεφθεί αυτό το μνημείο».
Στη συνέχεια τη σκυτάλη έλαβε η κα Εύη Παπαδοπούλου, Δρ. Αρχαιολογίας, η
οποία επιμελείται τα κείμενα του ψηφιακού πανοράματος. Η κα Παπαδοπούλου
εισαγωγικά μίλησε για τη συνεργασία της με το «ΔΙΑΖΩΜΑ», την οποία
χαρακτήρισε ξεχωριστή. Πρόσθεσε, επίσης, ότι πέρα από την επιστημονική της
ιδιότητα ως Αρχαιολόγου, ασχολείται και με τη συγγραφή και παρουσίαση
αρχαιολογικών παραμυθιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδιώκοντας με αυτό
τον τρόπο να αφηγηθεί μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο σε μικρούς και μεγάλους τις
κρυμμένες ιστορίες αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
«Η πρόκληση, πρόσθεσε, ήταν αρχικά ν’ αναλάβω να επενδύσω με λέξεις αρχικά την
ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε με τη συνέργεια της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ, της Clio
Muse και του Διαζώματος, εν συνεχεία να δημιουργήσω τα κείμενα για αντίστοιχη
εφαρμογή στα μνημεία κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, καθώς και για την ανάδειξη
των μνημείων πέριξ του Sunny Resort, ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Χαλκιδική.
Τα κείμενα που δημιουργήσαμε θέλαμε να είναι περιεκτικά, αλλά και ταυτόχρονα ικανά
να δελεάσουν τους περιστασιακούς ταξιδιώτες, ώστε να κάνουν μια παράκαμψη στη
διαδρομή τους και να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία αλλά και
τους περιβαλλοντικούς θησαυρούς που στολίζουν τη χώρα μας.
Κάπως έτσι ξεκίνησα να ερευνώ και να γράφω μικρές αφηγήσεις, με κύριους αρωγούς
μου όχι μόνο την επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά και τους τοπικούς μύθους, θρύλους
και παραδόσεις. Απώτερος σκοπός ήταν η γέννηση ιστοριών, οι οποίες με εύληπτο και
συντομογραφικό τρόπο δε θα παρέχουν απλά την απαραίτητη πληροφορία σε κάθε
επισκέπτη, αλλά σα σύγχρονες σειρήνες θα τραγουδούν ένα αναπόδραστο κάλεσμα
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία».
Στο σημείο αυτό η κα Παπαδοπούλου διάβασε ένα μικρό δείγμα αυτών των κειμένων
και συγκεκριμένα αυτού του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.
«Σε μια εποχή, πρόσθεσε η κα Παπαδοπούλου, στην οποία προβάλλεται ένα πολύ
μικρό μέρος του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδος, καθώς το ενδιαφέρον μονοπωλούν
πολύ συγκεκριμένοι, παγκοσμίως γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι, μπορούμε εύκολα ν’
αντιληφθούμε πόσο απαραίτητη είναι η δημιουργία μιας νέας υπόστασης της
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα σ’ έναν ψηφιακό κόσμο.
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Πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος, χάνονται στην αγκαλιά της
λήθης παραμένοντας αναξιοποίητοι και κυρίως άγνωστοι στο ευρύ κοινό, τη στιγμή που
με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, η γνώση μπορεί να διαδοθεί άμεσα, γρήγορα, να
πολλαπλασιαστεί και να χαράξει νέους δρόμους στη μελέτη, τη διάσωση και την
ανάδειξη της βαριάς βιομηχανίας, δηλαδή του πολιτισμού της χώρας μας.
Διασφαλίζοντας την προβολή του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού θησαυρού της
Ελλάδος, ψηφιακά μέσα και πολυμεσικές εφαρμογές, προσφέρουν μια άμεση
επικοινωνία με τον ταξιδιώτη που πλέον ενημερώνεται και επιλέγει το πού και γιατί θα
επισκεφθεί ένα χώρο, κρίνοντας από την πληροφορία, την οποία λαμβάνει ενδεχομένως
και προτού ξεκινήσει το ταξίδι του. Μια πληροφορία ελκυστική, με ιδιαίτερο στίγμα,
προκειμένου να γνωρίσει όχι μόνο ένα μνημείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά και
τον τόπο του.
Μια πληροφορία που καθώς συνδυάζεται με τεχνολογικές εφαρμογές, αποδεσμεύει από
τη συμβατική διαχείριση την πολιτιστική πληροφορία και την εξελίσσει, προσδίδοντας
στα μνημεία μια ανάσα σε μια άλλη πραγματικότητα και στις τοπικές κοινωνίες ένα
αποστερημένο οικονομικό έσοδο.
Μια πληροφορία που υπηρετεί τον κύριο στόχο των πολιτιστικών διαδρομών,
οργανώνοντας θεματικούς προορισμούς, ικανούς όχι μόνο να συντηρήσουν, ν’
αξιοποιήσουν και ν’ αναδείξουν τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, αλλά
και να υπηρετήσουν τη χειραφέτηση των τοπικών κοινωνιών.
Τα βήματα που θα οδηγήσουν τον επισκέπτη σ’ έναν αρχαιολογικό χώρο είναι αυτά που
θα τον οδηγήσουν και στην ανακάλυψη της δικής του ατομικής και συλλογικής
ταυτότητας γνωρίζοντας τον πολιτισμό του μ’ έναν προσιτό στη σύγχρονη εποχή τρόπο,
που όμως διατηρεί τις μνήμες τις παράδοσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
ερευνήσει και να ερμηνεύσει ο ίδιος τον τόπο που τον δέχεται, αντιλαμβανόμενος μέσα
από την εκπαίδευση και την αναψυχή του, την ανάγκη προστασίας και αξιοποίησης της
πολιτιστικής του κληρονομιάς.
Ευχή και όνειρο είναι αυτές οι εφαρμογές ν’ αποτελέσουν το εφαλτήριο για συνεργασίες
μεγάλης κλίμακας που θα ενώσουν στις διαδρομές τους τις ιστορίες μνημείων και
τόπων πέρα από τα στενά πλαίσια των γεωγραφικών ορίων μιας πόλης ή ενός νομού,
προσελκύοντας και μεταμορφώνοντας τους επισκέπτες τους σε κοινωνούς ενός
μεγαλύτερου οράματος για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.
Γιατί οι ρίζες ενός λαού δεν είναι μόνο οι μνήμες που θ’ ανασυρθούν από τη γη του,
αλλά και οι ιστορίες του που αναπνέοντας τη διήγηση των απογόνων, θα σταθούν
άγρυπνοι φύλακές τους στο διάβα του χρόνου».
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Έπειτα, το λόγο έλαβε η κ. Ρία Καλφακάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία μίλησε με θέμα: «Ανάπτυξη της Πολιτιστικής
Διαδρομής της Εγνατίας Οδού».
Η κα Καλφακάκου ανέφερε εισαγωγικά ότι εκπροσωπεί την Εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.», την εταιρεία που κατασκεύασε το μεγάλο οδικό άξονα της Εγνατίας
που καλύπτει την περιοχή ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας αλλά και ένα κομμάτι της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Εν
συνεχεία ανέφερε λίγα πράγματα για μια εταιρεία και τη σημασία της Οδού.
Στο σημείο αυτό, η κα Καλφακάκου ευχαρίστησε τον κ. Σταύρο Μπένο, παλιό φίλο
και συνεργάτη της. «Ο κ. Μπένος, πρόσθεσε, ενέπνευσε την Εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Α.Ε.» να ξεκινήσει να συζητά για την πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού. Ήρθαμε
σε επαφή με τους Περιφερειάρχες πολλών Περιφερειών. Προσπαθούμε να
υλοποιήσουμε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, καθώς ο πολιτισμός μας συνδέει με την ιστορία
μας, την ταυτότητα της χώρας μας, την ψυχή μας, το παρελθόν και το μέλλον μας».
Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τους δυο συνεργάτες της, κ.κ. Αλέξη Μαραβά και Θάλεια
Βαλκούμα, οι οποίοι έχουν βοηθήσει στο σχεδιασμό της πολιτιστικής διαδρομής.
«Σε μεγάλο βαθμό, πρόσθεσε η κα Καλφακάκου, η σύγχρονη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,
κυρίως από τους Κήπους μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, ακολουθεί τη διαδρομή της
Αρχαίας Εγνατίας, της ρωμαϊκής. Έχουν βρεθεί και χρηματοδοτηθεί στη διάρκεια της
κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου πάνω από 45 αρχαιολογικές θέσεις, αλλά και
χώροι φυσικής ομορφιάς και υδροβιότοποι. Πρόκειται για χώρους, οι οποίοι είτε έχουν
αναδειχθεί, είτε δεν είναι ούτε ιδιαίτερα γνωστοί και επιμελημένοι»
Στόχος της πολιτιστικής διαδρομής που ονειρευόμαστε είναι να αναδείξουμε την
πολιτιστική κληρονομιά και το περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής. Διότι όταν κάνεις
μια δράση σημαντική για τον πολιτισμό, την κοινωνική πολιτική έχεις έμμεσα και άλλα
αποτελέσματα, όπως η ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας της περιοχής.
Το δύσκολο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Εγνατία σχετικά με τις δράσεις
ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής που επιχειρούμε, είναι η συνεργασία με πάρα
πολλούς εμπλεκομένους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμους, κοινότητες κ.α.
Θεωρούμε ότι η διοίκηση της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί να έχει
συντονιστικό ρόλο, να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα εμπλεκόμενα Υπουργεία,
τις Περιφέρειες και άλλους φορείς. Επίσης, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε
διακρατικές συνεργασίες με γειτονικές χώρες, των οποίων οι διαδρομές θα μπορούσαν
να συντονιστούν με τη δική μας. Προς τον άξονα αυτό η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει ήδη
υποβάλει προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα INTERREG, τα οποία είναι
σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες
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Επιπλέον, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια έχει
προχωρήσει σε διάφορες δράσεις για την προστασία της ανάπτυξης, την προβολή
δημοσίων τουριστικών κεφαλαίων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως
παρεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, στο αρχαίο θέατρο της Θάσου,
στο Μουσείο της Κομοτηνής, στο Διδυμότειχο κ.α.
Φυσικά, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνδέονται με την αντίστοιχη σήμανση του
οδικού δικτύου, με ταυτόχρονη πληροφόρηση των χρηστών με καινοτόμες μεθόδους.
Τέλος, θέλουμε να διερευνήσουμε την πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής της
Εγνατίας Οδού από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς δεν έχουμε προχωρήσει, όμως,
στο να προβάλουμε όλο αυτό τον πλούτο με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν σήμερα οι
αντίστοιχες πολιτιστικές διαδρομές στην Ευρώπη.
Υπάρχει μια εργαλειοθήκη για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
πολιτιστικών διαδρομών, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η οποία
περιλαμβάνει 4 κατ' αρχήν φάσεις: 1) έναρξη διαδρομής, 2) ανάπτυξη διαδρομής, 3)
μελέτη, σχεδιασμό, εφαρμογή, διαχείριση της διαδρομής και 4) προβολή της διαδρομής.
Συμπερασματικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών
γενικά σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική σε σχέση με το πλήθος των
μνημείων που διαθέτουμε ως χώρα (αρχαία Ελλάδα, ρωμαϊκή περίοδος, βυζαντινά
χρόνια, ενετικές περιόδους), αλλά και τις φυσικές ομορφιές. Πρέπει, συνεπώς, ν’
απλοποιηθούν λίγο οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται οι διάφοροι φορείς, για να υπάρξει
μεγαλύτερη δυνατότητα συνεργασίας.
Μια κοινή ομπρέλα μπορεί να δημιουργεί πλεονεκτήματα για όλους. Ας υποθέσουμε ότι
για την περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας η κοινή αυτή ομπρέλα μπορεί να είναι η
εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., καθώς μπορεί να προσφέρει πολλά στα θέματα
συντονισμού, ανάπτυξης της διαδρομής. Βεβαίως, μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη
της οικονομίας όλων των περιοχών που διασχίζει ο δρόμος, καθώς και των γειτονικών
περιοχών, που διασχίζουν παράπλευροι ή κάθετοι άξονες. Κλείνοντας, πιστεύω ότι όλοι
μπορούμε να βοηθήσουμε για να αναδείξουμε τον πολιτισμό στη χώρα μας, αλλά και να
βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και στην οικονομία της χώρας».
Επόμενη ομιλήτρια ήταν η κα Ανθούλα Καστανιώτη, εκπρόσωπος Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, η οποία μίλησε για τις περιβαλλοντικές
διαδρομές στην Οίτη.
Αρχικά, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της για το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί και
το περιβάλλον στην προσπάθεια σχεδιασμού πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
διαδρομών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα το βουνό της
Οίτης.
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Εν συνεχεία, η κα Καστανιώτη πρόσθεσε ότι η Οίτη είναι ένα βουνό γεμάτο φυσικές
ομορφιές και μύθους και πρόβαλε φωτογραφίες από τοπία της Οίτης. Τόνισε,
επιπλέον, ότι η Οίτη είναι ένα βουνό που συνδέεται με τη μυθολογία και ανέφερε ως
παράδειγμα τη θέση Πυρά Ηρακλέους, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία κάηκε ο
ήρωας Ηρακλής.
Στο σημείο αυτό, πρόσθεσε ότι δύο είναι οι δρόμοι πρόσβασης της Οίτης: η Υπάτη
από τα βόρεια και η Παύλιανη από τα νότια του βουνού, καθώς και ότι το βουνό
ενδείκνυται για πεζοπορίες.
«Υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια, ανέφερε η κα Καστανιώτη, αρκετά απ’ αυτά έχουν
πολύ καλή σήμανση και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο φορέας
διαχείρισης έχει επιμεληθεί και διανέμει έναν οικοτουριστικό χάρτη, στον οποίο μπορεί
να βρει κάποιος πληροφορίες για τα μονοπάτια που υπάρχουν στην Οίτη. Υπάρχουν
γνωστά φαράγγια για τους λάτρεις του canyoning, όπως το Φαράγγι του Κάκαβου, του
Καμαριώτη, του Ροδοκάλου και του Γερακάρη. Απ’ την πλευρά της Υπάτης μπορεί
κάποιος να περπατήσει στο μονοπάτι των Φαρμακίδων. Στο τέλος του μονοπατιού
υπάρχει ο κρεμαστός καταρράκτης της Υπάτης, ένα εύκολο σημείο επίσκεψης.
Επίσης, από τη βόρεια πλευρά του βουνού υπάρχει η Ιερά Μονή Αγάθωνος, ένας
σημαντικός θρησκευτικός πόλος έλξης, αλλά και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της
Οίτης, όπου μπορεί κάποιος να δει εκθέματα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και της
πανίδας του βουνού της Οίτης. Μέσω κάποιων μονοπατιών απ’ αυτά, μπορεί κάποιος
να φτάσει ακόμα και στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στο ορεινό καταφύγιο
της Οίτης, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης.
Κοντά στο καταφύγιο της Οίτης υπάρχει το γνωστό οροπέδιο Λειβαδιές.. Το οροπέδιο
της Καταβόθρας είναι μια άλλη σημαντική τοποθεσία στην Οίτη, όπου βρίσκεται και η
θέση Πυρά Ηρακλέους. Από εκεί ξεκινά ένα μονοπάτι, το μονοπάτι του Ηρακλή, μέσω
του οποίου μπορεί κάποιος περνώντας από ένα πυκνό ελατοδάσος να φτάσει μέχρι το
χωριό της Παύλιανης. Στην Παύλιανη υπάρχει ένα υπαίθριο πάρκο αναψυχής. Στην
αρχή του πάρκου αναψυχής υπάρχει το Μουσείο Υδροκίνησης, ένα πέτρινο κτιριακό
συγκρότημα που περιλαμβάνει νερόμυλο, νεροτριβή και νεροπρίονο.
Στην Παύλιανη, στο παλιό δημοτικό σχολείο, υπάρχει και το Κέντρο Ενημέρωσης για
την Οίτη που έχει δημιουργήσει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. Σε αυτό
υπάρχουν διάφορες διαδραστικές εφαρμογές, μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να
ενημερωθεί για τη μεγάλη βιοποικιλότητα του βουνού της Οίτης.
Στην ανατολική πλευρά της Οίτης υπάρχει το μονοπάτι των σιδηροδρομικών, το οποίο
περνά από το Φαράγγι του Ασωπού, καθώς και η ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου.
Μάλιστα υπάρχει και το Φαράγγι του Γοργοποτάμου, όπου μπορεί κάποιος να κάνει
canyoning.
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Συνεπώς, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στην
περιοχή μας είναι ο φυσικός της πλούτος. Προσφέρονται, λοιπόν, στον επισκέπτη της
περιοχής του βουνού της Οίτης πολλές δυνατότητες αναψυχής, δράσεις ανάπτυξης και
ενίσχυσης ήπιων μορφών τουρισμού, όπως π.χ. ορειβασία, πεζοπορία, ποδηλασία
βουνού (mountain bike), παρατήρηση και φωτογράφιση ειδών χλωρίδας και πανίδας».
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε η κα Θεοδώρα Λαναρά, εκπρόσωπος Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, η οποία μίλησε για τις
περιβαλλοντικές διαδρομές στον Παρνασσό, αναφέροντας περίπου τα εξής:
«Ο Παρνασσός, σύμφωνα με τη μυθολογία, οφείλει τ’ όνομά του στον ήρωα Παρνασσό,
ο οποίος είχε χτίσει μια πόλη στο βουνό που καταστράφηκε από τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα. Οι κάτοικοι τότε, ακολουθώντας τις κραυγές των λύκων, οδηγήθηκαν
ψηλότερα στο βουνό οπότε έχτισαν μια νέα πόλη που ονόμασαν Λυκώρεια.
Ο Παρνασσός αποτελεί μια από τις νότιες απολήξεις της οροσειράς της Πίνδου, είναι το
τρίτο ψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας, με ψηλότερη κορυφή τη Λιάκουρα, 2.457
μέτρα υψόμετρο. Είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα, το οποίο διαθέτει μια μεγάλη
ποικιλία τόπων και βιοτόπων με αποτέλεσμα να φιλοξενεί μια πλούσια, όσο και σπάνια
βιοποικιλότητα. Εκτός, όμως, της φυσικής και οικολογικής του αξίας, ο Παρνασσός
είναι ένας τόπος μ’ εξαιρετικά μεγάλη πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.
Πολλές περιοχές του έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο
και σε εθνικό επίπεδο. Οι προστατευόμενες περιοχές είναι περιοχές που ανήκουν στο
δίκτυο NATURA, στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ, στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης
κ.α. Επίσης, πολλά είδη που υπάρχουν στον Παρνασσό προστατεύονται από την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Εκτός όμως από το Ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας, υπάρχουν περιοχές που
προστατεύονται κι από την εθνική νομοθεσία. Είναι ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, ο
οποίος ιδρύθηκε το 1938 με βασιλικό διάταγμα και έχει ως στόχο την προστασία του
ιδιαίτερου φυσικού τοπίου του.
Η γεωγραφική θέση του Παρνασσού, η πολύμορφη γεωλογία, το κλίμα, τα γεωϊστορικά
γεγονότα, αλλά και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, συνέβαλλαν στην εγκατάσταση μιας
ιδιαίτερα ποικίλης χλωρίδας, με σημαντικότερη κατηγορία αυτή των ενδημικών ειδών,
τα οποία είναι σημαντικά και έχουμε υποχρέωση να τα διατηρήσουμε.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός της
ίδρυσής του είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και
του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου.
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Οι κύριοι άξονες δράσης του είναι η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η φύλαξη και
επόπτευση των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του τοπικού και του ευρύτερου πληθυσμού.
Επίσης, ένας από τους βασικούς στόχους του φορέα μας είναι ν’ αναδείξουμε ένα
δίκτυο περιβαλλοντικών διαδρομών μέσα στον Παρνασσό, το οποίο θα συμβάλλει
σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό γίνεται κυρίως με την καταγραφή
διαδρομών που κάνουμε με χρήση GPS, με τη φωτογραφική αποτύπωση και την
ψηφιοποίηση όλων των διαδρομών, τη δημιουργία θεματικών χαρτών, τη χρήση
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Η ανάπτυξη ενός δικτύου θεματικών περιβαλλοντικών διαδρομών, εκτός από την
ευκαιρία προβολής του φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής, είναι ένα
σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης για την ανάδειξη και την
αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, όπως της ιστορίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς».
Στο σημείο αυτό, η κα Λαναρά έδειξε φωτογραφίες και χάρτες από μονοπάτια που
σχεδιάζει ο φορέας, όπως για παράδειγμα το μονοπάτι προς τη σπηλιά του Οδυσσέα
Ανδρούτσου (καταφύγιο του Οδυσσέα Ανδρούτσου κατά την επανάσταση του 1821),
τη διαδρομή που οδηγεί στη Μπαρουτοσπηλιά (σπήλαιο εντυπωσιακών διαστάσεων,
όπου λέγεται ότι κατά την επανάσταση του 1621 έφτιαχναν μπαρούτι), διαδρομή που
οδηγεί στο Κωρύκειο Άντρο από τους Δελφούς, διαδρομή που ξεκινά από την
Αμφίκλεια προς την εκκλησία της Αγίας Ιερουσαλήμ, διαδρομή προς τις πηγές της
Αγίας Ελεούς της Πολυδρόσου κ.α.
Επίσης, πρόσθεσε ότι ο Παρνασσός χαρακτηρίζεται από ένα πολύμορφο και έντονο
ανάγλυφο, το οποίο δημιουργούν οι εξάρσεις και οι πτυχώσεις των ασβεστολιθικών
σχηματισμών, αλλά και από την παρουσία των καρστικών φαινομένων. Αμέσως μετά,
απαρίθμησε διαδρομές με γεωλογικό ενδιαφέρον, όπως αυτή προς το
σπηλαιοβάραθρο του Επταστόμου, ή αυτή προς τον καταρράκτη της Τρύπης.
Τέλος, αναφέρθηκε και σε διαδρομές που συνδυάζονται με τον αθλητισμό, όπως τον
ορεινό αγώνα δρόμου στο μονοπάτι Παρνασσού, τις διαδρομές ορεινής ποδηλασίας,
τη διαδρομή προς το πολύ γνωστό, χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού,
αναρρηχητικά μονοπάτια, μονοπάτια για ορεινή ποδηλασία κ.α.
Τέλος, η κα Λαναρά πρόβαλε φωτογραφικό υλικό από διαδρομές – δράσεις που
έγιναν για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, αλλά
και για τα σχολεία.
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Ορχομενού Βοιωτίας, κ. Λουκάς
Υπερήφανος, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον Πρόεδρό του, κ.
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Σταύρο Μπένο για τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταλάβει για το Αρχαιολογικό
Πάρκο του Ορχομενού.
Ο Δήμαρχος ανέφερε περίπου τα εξής:
«Θεωρώ μεγάλη χαρά που σας γνώρισα κ. Μπένο και έχω τη δυνατότητα να πω ότι η
συνεργασία μας είναι άριστη. Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού θεωρείται ότι
είναι το δικό σας πάρκο, γιατί το έχετε αγκαλιάσει τόσο πολύ. Σας δίνω μια υπόσχεση
ότι ο Ορχομενός δε θα ξεχάσει τη συνδρομή σας και θέλω να προσφέρω σε εσάς το πιο
μικρό δώρο, δηλαδή να σας κάνω επίτιμο Δημότη του Δήμου Ορχομενού. Θεωρώ ότι η
Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι της πόλης μας πρέπει να τιμούν τους ανθρώπους που
βοηθάνε τον τόπο μας και ν’ αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια.
Αν ξεκινήσει κι ολοκληρωθεί αυτό το αρχαιολογικό πάρκο, ο Ορχομενός θα γίνει πολύ
μεγάλη πόλη, θα είναι σημείο αναφοράς για όλη τη Στερεά Ελλάδα, διότι πραγματικά οι
ανεκτίμητοι θησαυροί που έχει θ’ αναδειχθούν.
Επίσης, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, κα Χαραμή και τους συνεργάτες
της, στον κ. Νταή, προϊστάμενο Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου, για την
αγαστή συνεργασία μας και την απλόχερη βοήθειά τους. Θέλω, επίσης, να πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ και στον Περιφερειάρχη, ο οποίος αγκάλιασε το πάρκο και π θα το
χρηματοδοτήσει.
Σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, για την οποία όλοι αγωνιούμε,
υπεγράφη από τη Γενική Γραμματέα αναμένεται η τελική υπογραφή του.
Αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ και θέλω να εκφράσω τα
συγχαρητήριά μου στα μέλη του Διαζώματος. Είστε όλοι αγαπημένοι σαν μια
οικογένεια, έχετε άριστη συνεργασία μεταξύ σας, αλλά και με όλες τις Υπηρεσίες. Αυτό
είναι το πλεονέκτημα που έχετε κ. Μπένο, η απεριόριστη συνεργασία, είναι αυτό που
έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα και οι τοπικές κοινωνίες.
Εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το μεγάλο έργο όχι μόνο για τον Ορχομενό, αλλά για όλη
την Ελλάδα. Αύριο θα χαρώ να σας δω στον Ορχομενό, για να σας φιλοξενήσουμε. Σας
ευχαριστώ πολύ».
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, υπεύθυνος
πολυμεσικών εφαρμογών στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος παρουσίασε το
«Πανόραμα δράσεων εταιρικών μελών για την ανάδειξη των μνημείων».
Αρχικά, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την ΚΕΝΤΡΙΚΗ και ΝΕΑ ΟΔΟ, με τις
οποίες το Σωματείο, η CLIO MUSE και η Εύη Παπαδοπούλου έχουν δημιουργήσει
πανοράματα με σημεία πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Πρόσθεσε,
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επίσης, ότι σε λίγο θα κατασκευαστούν info kiosk στα ΣΕΑ, με την πιλοτική
εφαρμογή να γίνεται στο ΣΕΑ Σείριος. Τόνισε, τέλος, τη συμβολή των Εταιρειών
ΚΕΝΤΡΙΚΗ και ΝΕΑ ΟΔΟΣ στη χρηματοδότηση της μελέτης υποβάθρου που
καταγράφει τα έσοδα της πολιτιστικής διαδρομής της Ηπείρου, αλλά και στη
χρηματοδότηση της μελέτης για το Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης της πολιτιστικής
διαδρομής της Ηπείρου.
Αμέσως μετά, συνέχισε με τη συνδρομή των Εταιρειών INTERAMERICAN και
APIVITA, στο πρόγραμμα «Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου της Επιδαύρου».
«Για να γίνει το πρόγραμμα αυτό πραγματικότητα έπρεπε να εκπονηθούν τρεις μελέτες,
οι δύο από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν από τις εταιρείες INTERAMERICAN και
APIVITA. Η πρώτη αφορά τις διαδρομές - μονοπάτια μέσα στο Ασκληπιείο της
Επιδαύρου, το κόστος ανάθεσης της οποίας ανήλθε στο ποσό των 40.000 ευρώ και
χρηματοδοτήθηκε από την INTERAMERICAN. Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία ενός
Βοτανικού Κήπου, την οποία χρηματοδότησε η APIVITA. Την τρίτη μελέτη για την
οδική σύνδεση του Ασκληπιείου με το Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα, εκπόνησε
εθελοντικά η εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ».
Ακολούθως, αναφέρθηκε στη συνδρομή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία
χρηματοδότησε τμήμα των μελετών για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου
Ορχομενού Βοιωτίας. Στο σημείο αυτό, ο κ. Φρέγκογλου ανέφερε και το πρόγραμμα
crowdfunding για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης, το οποίο φιλοξένησε η Εθνική
Τράπεζα στην πλατφόρμα act4greece, και είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση του
ποσού των 80.500 ευρώ για την ανάθεση των μελετών αποκατάστασης του θεάτρου.
Σχετικά με τη συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την TEMES - Costa
Navarino ο κ. Φρέγκογλου ανέφερε ότι έχουν δημιουργήσει έναν επιδαπέδιο χάρτη
της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, όπου
προβάλλονται τα μνημεία της. Πρόσθεσε ότι μέσω της τεχνολογίας Kinect μπορεί ο
επισκέπτης του ξενοδοχείου να πατήσει επάνω στο χάρτη, επιλέγοντας το μνημείο
που τον ενδιαφέρει, και ταυτόχρονα να παρακολουθήσει σε οθόνη σχετικά
ενημερωτικά βίντεο. Τόνισε, τέλος, τη συνδρομή της TEMES - Costa Navarino στην
προβολή του προγράμματος crowdfunding για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης.
«Με την Alpha Bank, πρόσθεσε ο κ. Φρέγκογλου, έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία
συνεργασία στο κομμάτι των εκπαιδευτικών, και σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια
πλατφόρμα, όπου θα προβάλλονται οι εκπαιδευτικές δράσεις του Σωματείου. Επιπλέον,
η Alpha Bank έχει βοηθήσει στην αποκατάσταση των μνημείων του αρχαιολογικού
χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Τέλος, σε λίγες μέρες θα προβάλλονται στα
καταστήματά της βίντεο σχετικά με τη δράση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Στη συνέχεια ο κ. Φρέγκογλου αναφέρθηκε στη μεγάλη δράση της εταιρείας «ΒΙΚΟΣ
Α.Ε.», η οποία στήριξε το Crowdfunding του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης,
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διοργάνωσε με την Περιφέρεια της Ηπείρου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρεβέζης και
το «ΔΙΑΖΩΜΑ» σχολικές εκδρομές.
«Με την AEGEAN, πρόσθεσε, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαβούλευση για τη συμμετοχή
του Σωματείου στο πρόγραμμα επιβράβευσης (“miles and bonus”) που έχει η
συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης, ετοιμάζουμε ένα τρίλεπτο βίντεο που θα προβάλλεται
στις πτήσεις του εξωτερικού και θα παρουσιάζει ένα πανόραμα των αρχαίων θεάτρων
της Ελλάδας.
Με την Τράπεζα Πειραιώς και το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας, το οποίο έχει
ιδρύσει πολύ σπουδαία μουσεία σε όλη την Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει δυο περίπτερα
ένα στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα στο Βόλο και ένα στο Μουσείο
Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας. Η εγκατάσταση αυτή ανιχνεύει την κίνηση του
επισκέπτη και ενεργοποιείται. Εν συνεχεία, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μουσεία ή και
αρχαία θέατρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της
Στυμφαλίας και να μαθαίνει πληροφορίες γι’ αυτά.
Η Ολυμπία Οδός έχει χρηματοδοτήσει με το ποσό των 8.000 ευρώ τη μελέτη για την
καταγραφή των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά
μήκος της Ολυμπίας Οδού, καθώς και τη συγκρότηση του σχετικού φακέλου της
διαδρομής, προκειμένου αυτό το έργο να υποβληθεί για ένταξη σε ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα. Επίσης, με την Ολυμπία Οδό ετοιμάζουμε ένα ψηφιακό
πανόραμα για όλα τ’ αρχαία θέατρα που βρίσκονται κατά μήκος αυτής της διαδρομής.
Ο σκηνοθέτης και μέλος του Σωματείου μας, κ. Βαγγέλης Ευθυμίου, έχει δημιουργήσει
ένα βίντεο για τη διαδρομή της Ολυμπίας οδού. Επιπλέον, η συγκεκριμένη Εταιρεία
βοήθησε και στο Crowdfunding του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης, μοιράζοντας καρτ
ποστάλ στους σταθμούς διοδίων της με την εικόνα του θεάτρου πριν και μετά τις
εργασίες.
Για το SΑΝΙ RESORT, ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, έχουμε φτιάξει κείμενα για τα
μνημεία της περιοχής, τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να δει σε κοντινή απόσταση
από το ξενοδοχείο. Επίσης, η συγκεκριμένη εταιρεία θέλει να διαθέσει ως χορηγία τη
δημιουργία σημάνσεων σε χώρους και μνημεία της Χαλκιδικής.
Η εταιρεία ΕΛΠΕ διέθεσε ως χορηγία 20.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης
αποκατάστασης του Τελεστηρίου της Ελευσίνας και έχει υποστηρίξει το Crowdfunding
της Κασσώπης με το ποσό των 10.000 ευρώ.
Με τον Όμιλο ΦΟΥΡΛΗ πρόσφατα ξεκινήσαμε την εκπαιδευτική δράση «Ένα μπαούλο
θέατρο» που παρουσιάζεται στα καταστήματα του ΙΚΕΑ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και
μέσω της δράσης μπορεί κάποιο παιδί να παρακολουθήσει την ιστορία του Θεάτρου
μέσα σε μια ώρα.
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Η Εταιρεία ΤΙΤΑΝ και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στηρίζουν,
επίσης, πάρα πολύ το έργο του Σωματείου. Έχουν χρηματοδοτήσει τη μελέτη
αποκατάστασης για το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας με το ποσό των 100.000 ευρώ, τη
μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης με το ποσό των 10.000
ευρώ, καθώς και τη μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της
Μεσσήνης με το ποσό των 10.000 ευρώ.
Η Cosmote έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη Ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό με
το ποσό των 50.000 ευρώ. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια σε συνεργασία
με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με το κανάλι OTE HISTORY για τη δημιουργία
μιας σειράς 24 ντοκιμαντέρ με το γενικό τίτλο «Ιχνηλάτες μνημείων», όπου θα
πρωταγωνιστούν εξέχουσες μορφές της αρχαιολογικής κοινότητας.
Η φαρμακευτική εταιρεία, ELPEN, έχει υποστηρίξει το Crowdfunding της Κασσώπης
με το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο όμιλος επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει
χρηματοδοτήσει τις μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού με
το ποσό των 15.000 ευρώ.
Ο ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ προωθεί τις δράσεις του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” στα social
media. Το Ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, μέσω της πλατφόρμας BLΟD (Bodossaki Lecture
on Demand) προβάλλει τις εκδηλώσεις και διαλέξεις του Σωματείου. Έχει, επίσης,
υποστηρίξει το Crowdfunding της Κασσώπης με το ποσό των 2.500 ευρώ και έχει
χρηματοδοτήσει τη μελέτης τρισδιάστατης αποτύπωσης των αρχαίων θεάτρων Δίου και
Σαμοθράκης.
Η ATTICA BANK έχει χρηματοδοτήσει μελέτη για την αναστήλωση του Αρχαίου
Θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας, με το ποσό των 30.000 ευρώ, καθώς και τη μελέτη για
τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας με το ποσό των 16.000
ευρώ.
Με τα υπόλοιπα εταιρικά μας μέλη, όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ο όμιλος OPTIMA, ο όμιλος ECONOMIA και φυσικά το Ίδρυμα Ωνάση
είμαστε σε διαβούλευση για νέες δράσεις που θα ταιριάζουν και στο αξιακό τους
περιβάλλον. Επίσης, θέλω να καλωσορίσω και τα νέα μας εταιρικά μέλη, τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών, το Μορέα, την Αττική Οδό και την Τράπεζα Eurobank.
Επίσης, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει και χορηγούς, οι οποίοι με τον τρόπο τους βοηθούν στη
δράση του Σωματείου.
Η Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. μοίρασε και αυτή στα διόδιά της μια καρτ ποστάλ με ένα
μήνυμα για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης. Έχει, επίσης, χρηματοδοτήσει τη μελέτη
αποκατάστασης για το Αρχαίο Θέατρο της Μακύνειας με το ποσό των 19.200 ευρώ.
Τέλος, δημιούργησε ένα βίντεο σε συνεργασία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την περαιτέρω
προβολή του θεάτρου.
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H TERRA SPARTA, μια εταιρεία προώθησης ελαιολάδου στο εξωτερικό, έχει
δημιουργήσει προς πώληση ένα μικρό μπουκάλι ελαιόλαδου, με την ετικέτα «Υιοθέτησε
ένα αρχαίο θέατρο». Από την πώληση αυτού το 1% των κερδών πηγαίνει στο αρχαίο
θέατρο της Σπάρτης.
Επίσης, η Εταιρεία ΕΛΑΪΣ έχει υποστηρίξει το πρόγραμμα crowdfunding του Αρχαίου
Θεάτρου Κασσώπης με το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ που έχει χρηματοδοτήσει τη
μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Δήλου με το ποσό 100.000 ευρώ.
Το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ έχει χρηματοδοτήσει με το ποσό των 50.000 ευρώ την
παραγωγή ηλεκτρονικών ξεναγήσεων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών για την Αρχαία
Μεσσήνη και το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Επίσης, έχει διαθέσει δωρεά, ύψους
111.000 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της
Σπάρτης. Τέλος, έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του
Ρωμαϊκού Θεάτρου της Νικόπολης, με το ποσό των 150.000 ευρώ, καθώς και τη μελέτη
αποκατάστασης του σταδίου της Νικόπολης με το ποσό των 50.000 ευρώ.
Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ έχει
υποστηρίξει το Crowdfunding της Κασσώπης με το ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και
τη μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Καρθαίας με το ποσό των 10.000
ευρώ.
Το Ίδρυμα ΛΕΒΕΝΤΗ έχει διαθέσει ένα σημαντικό ποσό (70.000 ευρώ) για την
αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε και τους κουμπαράδες (ηλεκτρονικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς) του Διαζώματος, όπου αποτυπώνεται η δύναμη της κοινωνίας των
πολιτών.
Στην υψηλότερη θέση δεσπόζουν οι αδερφές Ανδριοπούλου, οι κορυφαίοι πολίτες χορηγοί, οι οποίες ενίσχυσαν όχι μόνο του κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου των
Δελφών, αλλά και το ίδιο το ΔΙΑΖΩΜΑ, καθώς πρόσφατα η πολύτιμη για εμάς, κα
Πολυτίμη, διέθεσε για τη ζωή του Σωματείου 100.000 ευρώ.
Κορυφαίο παράδειγμα ο κουμπαρά είναι και αυτός του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού
Βοιωτίας, όπου συγκεντρώθηκε το ποσό των 181.967 ευρώ, με το οποίο
ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες του αρχαιολογικού πάρκου. Είναι ένα crowdfunding με
διαφορετικό τρόπο».
Κλείνοντας, ο κ. Φρέγκογλου παρουσίασε μια προτεινόμενη εφαρμογή για το
«ΔΙΑΖΩΜΑ», το diazoma App.
«Η εφαρμογή αυτή, πρόσθεσε, θα είναι μια Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης και θα
είναι διαθέσιμη για όλα τα κινητά. Θα μπορεί να δώσει στο χρήση πληροφορίες για τη
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δράση του Διαζώματος, αλλά και για τα μνημεία που είναι κοντά του ενώ ταξιδεύει.
Στόχος της εφαρμογής θα είναι να δώσει μια ξεχωριστή εμπειρία στον ταξιδιώτη, όπως
τα trip advisor και foursquare.
Μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορεί κάποιος να βρει ολιστική πληροφορία για όποιο
μνημείο επιλέξει από την ιστοσελίδα του Διαζώματος, από τη σελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού (πληροφορίες για την επίσκεψή του στο χώρο, ωράρια, e-ticket κ.α). Εν
συνεχεία, θα μπορεί ο χρήστης να δηλώσει την παρουσία του σε έναν αρχαιολογικό
χώρο, να μοιραστεί την πληροφορία με τους διαδικτυακούς του φίλους, να γράψει μια
κριτική – μια αξιολόγηση για το χώρο, ν’ ανεβάσει μια φωτογραφία κ.α.
Προτείνω, επίσης, την καθιέρωση “διαζωματικών διακρίσεων”, δηλαδή προνομίων.
Για παράδειγμα όποιος γράφει μια κριτική να γίνεται μαθητευόμενος κριτικός, όταν
ανεβάσει μια φωτογραφία να είναι μαθητευόμενος φωτογράφος, ή ένας που έχει κάνει
10 επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους να ξεκινά με τη διάκριση «ταξιδιώτης» κ.α.
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος έδωσε ορισμένα
παραδείγματα συμβολής των επιχειρήσεων σε προγράμματα ανάδειξης των
μνημείων, αναφέροντας περίπου τα εξής:
«Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου διέθεσε το ποσό των 100.000
ευρώ για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Η Λάρισα είναι η μόνη πόλη παγκοσμίως που
αποτίναξε τις πολυκατοικίες και ένα ιστορικό μνημείο, το Ρολόι, για ν’ ανακτήσει το
θέατρό της. Γύρω από το θέατρο αυτό στροβιλίζεται πια όλη η πόλη και
συγκεντρώνονται όλοι οι πόροι. Έχουν εγκριθεί 4-5 προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Πόλης, ύψους 20 εκ. ευρώ, χρηματοδότηση 8 εκ.
ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση ενός ολόκληρου οικοδομικού
τετράγωνου που θα συνδέσει το θέατρο με την κεντρική πλατεία της πόλης, το
πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ύψους 3 εκ. ευρώ για τη βελτίωση των όψεων επί της οδού
Βενιζέλου. Όλα αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα δεν θα είχαν ενεργοποιηθεί, αν
δεν είχε προηγηθεί η μελέτη θεάτρου.
Στην Ήπειρο εκτυλίσσεται την περίοδο αυτή ένα πρόγραμμα 37 εκατομμυρίων ευρώ, το
πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. Στο πρόγραμμα
αυτό έγινε, μάλιστα, κι ένα θεσμικό παράδοξο, δηλαδή προεγκρίθηκε από την Ευρώπη
πριν αρχίσει η προγραμματική περίοδος του Ε.Σ.ΠΑ., γιατί οι Ευρωπαίοι κατανόησαν
τη σπουδαιότητα του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα αυτό έχουν συμβάλει πολλοί δωρητές κι εταιρικά μέλη του Σωματείου.
Το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ μας έδωσε 200.000 ευρώ για να αναθέσουμε τις
μελέτες αποκατάστασης δυο μεγάλων μνημείων, του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Νικόπολης
και του Σταδίου της Νικόπολης.
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Με το πρόγραμμα Crowdfunding που κάναμε με την πλατφόρμα Act4Greece της
Εθνικής Τράπεζας ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης του
μνημείου, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η
ΝΕΑ ΟΔΟΣ χρηματοδότησε όλες τις οικονομικές μελέτες για τη βιωσιμότητα της
διαδρομής. Ο ΟΤΕ χρηματοδότησε με το ποσό των 50.000 ευρώ τη μελέτη Ψηφιακής
Στρατηγικής για τον Πολιτισμό. Χάρη, λοιπόν, στις παρεμβάσεις των εταιρικών μας
μελών, απελευθερώθηκε ένα πρόγραμμα 37 εκατομμυρίων.
Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να προβεί σε αναθέσεις μελετών μέχρι 15.000 ευρώ,
ενώ οι μελέτες που ανέθεσε το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό αυτό (π.χ.
μελέτη για το θέατρο της Νικόπολης, κόστος 150.000 ευρώ, για το θέατρο της Λάρισας
150.000 ευρώ, για το θέατρο της Σπάρτης 110.000 ευρώ, για το θέατρο της Δήλου
100.000 ευρώ).
Επίσης, τα χρονοδιαγράμματα που θα χρειαζόταν το Υπουργείο Πολιτισμού για την
ανάθεση και εκπόνηση των μελετών θα ήταν μεγάλα και δε θα προλαβαίναμε ν’
απορροφήσουμε τα χρήματα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι “εμβολιασμοί” για τα μνημεία,
είναι μια ψηφίδα ενός μεγάλου προγράμματος που είναι ήδη σε κίνηση και υλοποιείται.
Θέλω, λοιπόν, να κατανοήσετε, πόσο χρήσιμοι είσαστε εσείς τα Εταιρικά μας μέλη. Για
πρώτη φορά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό στη χώρα μας. Εγώ άλλη μια φορά το έζησα
αυτό, στην πιο δραματική στιγμή της δημόσιας ζωής μου, στους σεισμούς της γενέθλιας
πόλης μου, της Καλαμάτας. Κι αν διέπρεψε η Καλαμάτα σ’ αυτό ήταν γιατί είχε ένα
διανοούμενο πολεοδόμο, το Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, αλλά και χάρη στη συνεργασία με
τον ιδιωτικό τομέα».
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Πολιτιστική
διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Ο κ. Ιωάννου ανέφερε περίπου τα εξής:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι κοντά σας φέρνοντας τα καλά νέα της
προόδου της διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. Χάρις στη συμβολή όλων
και ιδιαίτερα του Διαζώματος η διαδρομή αποτελεί το πιο δημιουργικό project που
υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Χαίρομαι πολύ που αυτό το έργο υλοποιείται στην Ήπειρο, έναν ευλογημένο τόπο μ’
εξαιρετική φυσική ομορφιά, με σπάνιο συνδυασμό τοπίων. Παρόλο που είμαστε μια
μικρή Περιφέρεια, διαθέτουμε, ωστόσο, πλούσια και ζωντανή παράδοση, αλλά και
σπάνια ιστορική και αρχαιολογική προίκα. Είμαστε ένας τόπος που έχει μεγάλα
περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, που διαφυλάχτηκε από την αλόγιστη τουριστική
ανάπτυξη, δεν έχασε τη φυσιογνωμία του και διατήρησε αναλλοίωτο το περιβάλλον και
την παράδοσή του.
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Ως Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας και υπεύθυνος για την τουριστική ανάπτυξη της
Ηπείρου, υπηρετώ μια μορφή ανάπτυξης, η οποία όχι μόνο δεν αλλοιώνει το
περιβάλλον, αλλά αντίθετα, το θωρακίζει και το αναδεικνύει.
Στόχος μου να καταστεί η Ήπειρος προορισμός 4 εποχών, ιδανικός για κάθε εποχή του
χρόνου. Η πολιτιστική διαδρομή αποτελεί ένα έξοχο δείγμα μιας τέτοιας πρωτότυπης
προσέγγισης τουριστικής ανάπτυξης για την Ήπειρο. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει τη
δυνατότητα να επιταχύνει την τουριστική ανάπτυξη δρώντας ως ένας ποιοτικός
καταλύτης.
Ως Ηπειρώτης είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που η Ήπειρος πρώτη ξεκίνησε κάτι τόσο
μεγαλόπνοο και οραματικό σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Είναι ο πρώτος τόπος,
όπου τα κοινά οράματα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, των αγαπημένων
αρχαίων θεάτρων, γίνονται πράξη.
Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που η Ήπειρος γίνεται ο πρώτος τόπος στην Ελλάδα, όπου
εφαρμόζεται ένα τόσο καινοτόμο ολιστικό και πρωτότυπο πρόγραμμα που δεν περιέχει
μικρά αυτόνομα, αλλά περιεκτικά έργα. Ένα πρόγραμμα που αποτελεί πρότυπο
ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα του προγράμματος: Μέχρι τώρα στη χώρα μας γίνονται έργα και
παρεμβάσεις μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου σκοπού. Δεν
αντιμετωπίστηκαν ποτέ αυτές οι παρεμβάσεις σαν ολότητα, με στόχο να συνδεθούν όλες
μαζί και να προσφέρουν στον κάθε τόπο το κάτι παραπάνω. Σε ολόκληρη την Ελλάδα
υπάρχει πληθώρα διάσπαρτων αρχαιολογικών μνημείων. Σε κάποιες περιοχές βλέπουμε
αναστηλωμένα μνημεία, στα οποία δεν υπάρχει καν πρόσβαση σε αυτά, ενώ πολλές
φορές δεν τα γνωρίζει ούτε η τοπική κοινωνία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το Υπουργείο
θεώρησε ότι είναι σημαντική η αναστήλωση των μνημείων, χωρίς, όμως, να
εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στο μνημείο, καθώς δεν είναι καν στην αρμοδιότητά
του.
Στην Ήπειρο, ο πολιτισμός, ο ιστορικός και αρχαιολογικός πλούτος, είναι μείζον
στοιχείο του τουριστικού προϊόντος. Στην περιοχή αυτή έχουν αφήσει τα ίχνη τους όλες
οι ιστορικές περίοδοι και πολιτισμοί. Εδώ υπάρχει η πληθώρα διάσπαρτων
αρχαιολογικών μνημείων.
Τ’ αρχαιολογικά μνημεία ελκύουν έναν αριθμό επισκεπτών, όμως, αυτός συνήθως είναι
περιορισμένος. Το να περιμένεις τα μνημεία από μόνα τους να ελκύσουν κόσμο, είναι
μια μη ενεργητική προσέγγιση. Τυπικά κάθε τόπος κάτι κάνει αποσπασματικά και
μεμονωμένα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών του μνημείων. Είναι, όμως,
καθιερωμένη η αντίληψη και η πρακτική ν’ αντιμετωπίζονται τα μνημεία μεμονωμένα.
Εμείς στην Ήπειρο θελήσαμε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Σ’ αυτό το σημείο
γνώρισα το φίλο μου, Σταύρο Μπένο, με τον οποίο μας ένωνε η κοινή αγάπη για τις
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αρχαιότητες, αλλά και η πεποίθηση ότι πρέπει με κάποιον τρόπο τα μνημεία να
ζωντανέψουν και να ενσωματωθούν λειτουργικά στη ζωή του σύγχρονου Έλληνα.
Οι εμπνευστικές μας συζητήσεις, οι κοινές μας επισκέψεις στους αρχαιολογικούς
χώρους, οδήγησαν σε μια, όπως φάνηκε στη συνέχεια, ιδιαίτερη και καινοτόμο ιδέα.
Αντί ν’ αντιμετωπίσουμε τ’ αρχαιολογικά μας μνημεία ως ένα τμήμα του τουριστικού
μας προϊόντος, που θα είχε μοιραία, δευτερεύοντα επικουρικό ρόλο, σκεφτήκαμε κάτι
πιο ενδιαφέρον. Σκεφτήκαμε ν’ αντιμετωπίσουμε τα μνημεία μας ως μια ολότητα. Όχι
απλώς να μεριμνήσουμε για την αναστήλωση ενός μνημείου, αλλά και να τα
συνδέσουμε όλα μαζί δημιουργώντας κάτι νέο.
Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια νέα τουριστική πρόταση, αξιοποιώντας τον
υπάρχοντα μνημειακό μας πλούτο, να δημιουργήσουμε ένα εξειδικευμένο και επώνυμο
προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, ζωντανεύοντας τ’ αρχαία θέατρα. Πώς;
 αποκαθιστώντας και αναδεικνύοντας τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους της Ηπείρου: τη Δωδώνη, τη Νικόπολη, την Κασσώπη, την Αμβρακία
και τα Γίτανα,
 φτιάχνοντας τις υποδομές που θα συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους (π.χ.
οδικό δίκτυο),
 οργανώνοντας μία συγκροτημένη βιωματική εξερεύνηση στους χώρους αυτούς,
 συνδέοντας την τοπική παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία,
 δημιουργώντας τοπικό σύμφωνο ποιότητας μεταξύ επιχειρήσεων, τουριστικού
και αγροδιατροφικού τομέα,
 ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων επιχειρήσεων,
συνδέοντας την τεχνολογία με την εμπειρία της επίσκεψης (ψηφιακές
ξεναγήσεις, εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών).
Αποφασίσαμε να θέσουμε τα μνημεία στην κορωνίδα μιας εναλλακτικής πρότασης
προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία
επίσκεψης, οργανώνοντάς την ως μια ενότητα. Τα αρχαία θέατρα θα μπορούσαν ν’
αποτελέσουν, λοιπόν, το συνεκτικό στοιχεία - τόσο νοηματικά όσο και πρακτικά - της
εμπειρίας επίσκεψης σε ολόκληρη την Ήπειρο.
Έτσι, γεννήθηκε η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, μια πρόταση
επίσκεψης σχεδιασμένη να επιλέγεται και ν’ αγοράζεται αυτόνομα, αλλά και να
συμπληρώνει το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.
Τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι, τέσσερα θέατρα, οκτώ χώροι θέασης, 344 χιλιόμετρα
διαδρομής, 2.300 χρόνια ιστορίας. Αυτή είναι η πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων
θεάτρων της Ηπείρου. Παρά το γεγονός ότι η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των
συζητήσεών μας με το φίλο μου, Σταύρο Μπένο, δεν παρέμεινε μια σύλληψη λίγων
ανθρώπων. Αντίθετα, έγινε ένα κοινό όραμα που αγκαλιάστηκε απ’ όλα τα μέλη του
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Διαζώματος, από τους Ηπειρώτες, από πάμπολλους φορείς, καθώς και από την
ιδιωτική πρωτοβουλία σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Γιατί είναι πρωτοποριακό: Γιατί δεν αποκαθιστά απλώς μνημεία, δε δημιουργεί μόνο
κάποιες βασικές οδικές και άλλες υποδομές, δε συνδέει απλώς, δεν ενοποιεί κάποιους
χώρους, αλλά κάνοντας όλα τα προηγούμενα, χωροθετεί, επιπλέον, και μια εμπειρία
επίσκεψης. Επαναπροσδιορίζει το νόημα της τουριστικής φιλοξενίας, υλοποιεί ένα
πλήθος έργων και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, με υπέρτερο σκοπό την εξυπηρέτηση
και φιλοξενία του επισκέπτη. Είναι μια σύγχρονη εκδοχή της παραδοσιακής
ηπειρώτικης φιλοξενίας, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι.
Η Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου αποτελεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο
πρότυπο σ’ ευρωπαϊκή κλίμακα, ένα έργο που ανταποκρίθηκε ιδανικά στις νέες
προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση.
Εντάχθηκε πρώτο στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ με έπαινο. Ο αρμόδιος
Επίτροπος είπε ότι αυτό είναι ένα έργο που πρέπει να το ακολουθήσουν ως παράδειγμα
όχι μόνο οι Περιφέρειες της Ελλάδας, αλλά και αυτές όλης της Ευρώπης. Είναι το
πρώτο έργο ΕΣΠΑ που ξεκίνησε να υλοποιείται στην Ελλάδα.
Η Διαδρομή είναι ένα πρότυπο ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που συνδυάζει
πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές κι ένα πλήθος δημιουργικών συνεργειών. Ένα έργο που
εισάγει νέες έννοιες, όπως τουρισμός, αγροτικά προϊόντα, τουρισμός και πολιτισμός. Η
Διαδρομή είναι μια γιορτή συνεργασίας και γι’ αυτό είναι καινοτόμος. Βασίζεται στη
δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών και συνεργειών ανάμεσα σ’ ένα πλήθος
παραγόντων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεσμών και μεμονωμένων πολιτών.
Δημιουργεί μια κουλτούρα συνεργασίας, η οποία είναι δυσεύρετη στην Ελλάδα.
Υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, των
Εφορειών Αρχαιοτήτων, των Δήμων, των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των τοπικών
Συλλόγων, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, συναντούμε και εμπόδια. Οτιδήποτε μεγάλο και πρωτοποριακό δε γίνεται
εύκολα. Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, σχεδιασμό και υπέρβαση των εμποδίων που
μοιραία ανακύπτουν. Στην προκειμένη περίπτωση η εμπνευστική ορμή, καθώς και ο
πρωτοποριακός και πολλαπλά επωφελής χαρακτήρας της διαδρομής, μας βοήθησε να
ξεπεράσουμε πολλά από τα εμπόδια.
Ένα μεγάλο εμπόδιο που έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουμε ήταν η δημιουργία των
συνεργειών. Όταν υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς είναι πολύ δύσκολο να
υπάρξει σωστός συντονισμός και συνεργασία. Ειδικά όταν εμπλέκονται φορείς του
Δημοσίου, καθώς κάθε φορέας έχει διαφορετικές προτεραιότητες και σχεδιάζει
αυτόνομα έργα.
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Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να πείσεις τους φορείς να εντάξουν στον προγραμματισμό
τους έργα και να καταλάβουν τη δυναμική των συγκεκριμένων έργων. Με πολλή
προσπάθεια καταφέραμε να τα σχεδιάσουμε όλοι μαζί, να τ’ αποδεχθούν οι φορείς και
στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους.
Ένα πρόβλημα ήταν και οι εγγενείς αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας που αυξάνουν
τεχνητά την πολυπλοκότητα απλών πράξεων και επιβραδύνουν την εξέλιξη της
υπόθεσης. Επιστρατεύσαμε την εμπειρία μας στη Δημόσια Διοίκηση για να υπερβούμε
κατά το δυνατό και να περιορίσουμε αυτή τη γραφειοκρατία. Απαιτήθηκε, βέβαια, μια
πολύ καλή προετοιμασία και τεκμηρίωση σε κάθε συναλλαγή, συνεννόηση με τη
γραφειοκρατία, επιλογή συνεργασίας με στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης κ.α. Γενικά
όλοι άνοιξαν την αγκαλιά τους στο έργο αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα που υπήρχε ήταν να
ξεπεραστεί η μεγάλη δυσκαμψία του δημόσιου τομέα στην υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου.
Καταφέραμε ο - κατά κοινή ομολογία - δύσκαμπτος δημόσιος τομέας που έχει μάθει να
λειτουργεί αυτόνομα, να συνεργαστεί κατ' αρχήν με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Στη συνέχεια
διανοίχτηκαν κανάλια συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού χάρις
στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, με Ενώσεις επιχειρήσεων του
τουρισμού, με ενώσεις παραγωγών τοπικών προϊόντων, με την τοπική κοινωνία, τα
Πανεπιστήμια και πολλούς άλλους.
Αυτό το πλέγμα των συνεργειών, μαζί με την πρωτοποριακή φύση του εγχειρήματος
έδωσε τ’ αποτελέσματα που έχουμε. Σημαντικό κλειδί βέβαια σ’ αυτή την εξέλιξη για να
περάσουμε τη δυσκαμψία του Δημοσίου είναι ο πολύτιμός μας συνεργάτης, το
ΔΙΑΖΩΜΑ, που λειτουργεί έξω από γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Άλλο εμπόδιο ήταν η φυσική ανοικειότητα μιας καινούργιας ιδέας. Μας δυσκόλεψε,
αρχικά, στη μετάδοση του οράματος. Επιστρατεύσαμε πειθώ, καλές ανάγλυφες
παρουσιάσεις της ιδέας μας. Χρησιμοποιήσαμε ανθρώπους με επιρροή, οι οποίοι
πρώτοι ασπάστηκαν την ιδέα και στη συνέχεια οι ίδιοι τη μετέδωσαν σε άλλους.
Ο κ. Μπένος είναι ένας εμπνευσμένος άνθρωπος και δεινός ομιλητής. Επίσης, στο
“ΔΙΑΖΩΜΑ” υπάρχει μια ομάδα διακεκριμένων δημιουργικών ανθρώπων με μεγάλη
επιρροή στην ελληνική κοινωνία και σε πολλούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, τα Μέσα
Ενημέρωσης, το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ.
Ένα άλλο εμπόδιο ήταν η δυσπιστία των Δημοσίων Αρχών, οι οποίες δεν έβλεπαν το
όφελος της διαδρομής γι’ αυτούς, π.χ. οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια. Μεριμνήσαμε,
λοιπόν, να έχουν μια έμμεση ωφέλεια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Έτσι, λοιπόν,
σύντομα κι αυτοί οι δύσπιστοι μετατράπηκαν σε συνεργάτες.
Η μεγάλη δυσκολία αφορά στην υλοποίηση των soft ενεργειών. Να επιτύχουμε
πραγματικά να ενοποιήσουμε τα θέατρα σε μια διακριτή κι αναγνωρίσιμη ενότητα με
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όλες τις ενότητες που αφορούν σήμανση, λογότυπο κ.λπ. και να χτίσουμε, δηλαδή, ένα
νέο προϊόν στην αντίληψη των δυνητικών επισκεπτών. Οι υποδομές έχουν υλική
υπόσταση.
Μια ακόμη δυσκολία που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε είναι ο φορέας λειτουργίας της
διαδρομής.
Τί προσδοκούμε τώρα: Η Διαδρομή χαρίζει στην Ήπειρο μια ισχυρή προοπτική
ανάπτυξης. Αποτελεί μηχανισμό αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
εξασφαλίζοντας την προστασία της. Δημιουργεί ένα τουριστικό προϊόν και βάζει την
Ήπειρο στην αγορά και στη λίστα των επιλογών του υποψήφιου επισκέπτη με αξιώσεις.
Δημιουργεί ένα προϊόν, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση του brand name
«Ήπειρος» ως τουριστικού προορισμού. Η διαδρομή συμβάλλει ήδη στην αύξηση του
ποιοτικού τουρισμού και αναμένεται να έχουμε σημαντική αύξηση τα επόμενα χρόνια,
δημιουργώντας τουριστικό ρεύμα προς την Ήπειρο. Παράλληλα, προσελκύει νέους
τουρίστες και τακτικούς επισκέπτες.
Το έργο αυτό απευθύνεται στην ελληνική, αλλά κυρίως στη διεθνή ανοιχτή αγορά που
είναι η δεξαμενή που θα δώσει στην Ήπειρο την αναπτυξιακή προοπτική που της αξίζει.
Συντελεί στη διάχυση των επισκεπτών και τη διασπορά των εσόδων από τον τουρισμό
σε όλη την Ήπειρο. Αυτή είναι μια ισόρροπη ανάπτυξη που επιδιώκουμε.
Διευκολύνει στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας και μειώνει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις λόγω της διασποράς των τουριστών. Αυξάνει τη διάρκεια παραμονής και τις
δαπάνες των επισκεπτών. Συνδέει πολλά αξιοθέατα, που ανεξάρτητα δε θα είχαν τη
δυνατότητα να προσελκύσουν επισκέπτες. Αυξάνει τη συνολική γοητεία της Ηπείρου ως
προορισμού και τελικά αυξάνει τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος.
Η Διαδρομή θα συμβάλλει συνακόλουθα στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου και
στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ηπειρωτών με την αύξηση του τοπικού
ΑΕΠ. Προσδοκούμε τα οφέλη αυτά να μην είναι παροδικά, αλλά διαχρονικά σύμφωνα
με το σχεδιασμό της διαδρομής. Μια πραγματικά αειφόρος επένδυση για την
Περιφέρειά μας.
Άμεσα έχουμε εισροή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην Ήπειρο. Τα 38 εκατομμύρια
που έρχονται στη Ήπειρο θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν
ανάπτυξη στην περιοχή, πολλαπλασιάζοντας το αρχικό ποσό.
Ταυτόχρονα, θα υλοποιήσουμε υποδομές, για τις οποίες είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε
να βρεθεί χρηματοδότηση. Η πολιτιστική διαδρομή στα θέατρα της Ηπείρου ως ένας
οργανωμένος προδιαμορφωμένος τρόπος επίσκεψης της Ηπείρου είναι απολύτως
επιμελημένος σε κάθε φάση και στιγμή του με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.
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Το εγχείρημα συνιστά μεγάλο μέρος της ανάπτυξής του στην εκλείανση και βελτίωση
όλων των σημείων επαφής του επισκέπτη με την Ήπειρο. Η ολιστική αντιμετώπιση της
επίσκεψης του επισκέπτη έχει προβλέψει κάθε λεπτομέρεια: από το οδικό δίκτυο και την
πρόσβαση, μέχρι τα τραπεζομάντηλα του εστιατορίου και καφέ που θα καθίσει και τη
μουσική που θ’ ακούσει στο λεωφορείο.
Η Διαδρομή θέτει νέα standards στην έννοια της εξυπηρέτησης του επισκέπτη στην
Ήπειρο, που ήδη βρίσκεται στην κορυφή της εξυπηρέτησης των πολιτών. Θα
ζωντανέψει τ’ αρχαία θέατρα. Με την αποκατάσταση των θεάτρων και τη βελτίωση της
προσβασιμότητας των μνημείων, τη σήμανση και την ενσωμάτωση των μνημείων σ’
ένα νέο τουριστικό προϊόν θα δοθεί στα θέατρα μια νέα ζωή και στους επισκέπτες η
ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές. Τα θέατρα θα μπορούν να φιλοξενούν εκτός από
τις αξιόλογες τοπικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις αρκετές από τις κορυφαίες θεατρικές
παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα, στο Φεστιβάλ Αθηνών,
στο Μέγαρο Μουσικής και στην Επίδαυρο.
Μια γέφυρα πολιτισμού είναι μια γέφυρα τουρισμού.
Ένα ακόμη σπουδαίο βήμα είναι η σύνδεση της τοπικής παραγωγής, των τοπικών
προϊόντων και της γαστρονομίας, καθώς η πολιτιστική διαδρομή ευνοεί, αλλά και
προϋποθέτει, τη σύνδεση άλλων σημαντικών εκφάνσεων της τοπικής ζωής με την
εμπειρία της επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η τοπική παραγωγή
και τα τοπικά προϊόντα.
Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει την ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων της
Ηπείρου, την τόνωση της τοπικής παραγωγής και της τοπικής αγοράς, τη δημιουργία
τοπικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης εμπνευσμένη από τους αρχαιολογικούς
χώρους, την πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων, μέσα από τοπικά Σύμφωνα
Ποιότητος, την εφαρμογή της ελληνικής γαστρονομίας κ.α. Από την αναγνωρισιμότητα
της Διαδρομής θα κερδίσουν τα τοπικά προϊόντα, ενώ αντίστοιχα η Διαδρομή θα
κερδίσει από την ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων.
Μια ακόμη δράση του προγράμματος είναι η σύνδεση της τεχνολογίας, της ιστορίας, της
εμπειρίας της επίσκεψης, με τις ψηφιακές ξεναγήσεις και την εφαρμογή τεχνολογικών
καινοτομιών. Η Διαδρομή δεν είναι μόνο ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό πρόγραμμα,
αλλά νομίζω ότι θ’ αποτελέσει με την ολοκλήρωσή του ένα ορόσημο στην τουριστική
ανάπτυξη της Ηπείρου, αλλά κι ένα μοντέλο ολιστικής προσέγγισης της ανάπτυξης των
Περιφερειών της Ευρώπης.
Αυτή τη στιγμή το κοινό μας όραμα γίνεται πράξη. Είναι γεγονός πια το αγκάλιασμα του
παραπάνω προγράμματος από κορυφαίες επιχειρήσεις (μεγάλες, αλλά και μικρότερες),
από Ιδρύματα, αλλά και από τους απλούς πολίτες. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων και
των Ιδρυμάτων ήταν και είναι αποφασιστική. Χάρις σ’ αυτήν εκπονήθηκαν μελέτες που
στη συνέχεια ξεκλείδωσαν πόρους για την υλοποίηση των έργων.
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Επίσης, η συμμετοχή αυτή σηματοδοτεί την αποφασιστική και επιζητούμενη σπάνια
στην Ελλάδα ζεύξη δημόσιας θεσμική δράσης με τον ιδιωτικό τομέα που αποτελεί για
μας πραγματικά το μοχλό ανάπτυξης και δίνει και μια απενοχοποίηση που επιτέλους
πρέπει να υπάρχει στην επιχειρηματικότητα.
Το τελευταίο διάστημα εγκρίθηκε και τυπικά η στρατηγική ολοκληρωμένης εδαφικής
επένδυσης για την πολιτιστική διαδρομή στ’ αρχαία θέατρα της Ηπείρου, με το ποσό τω
38.087.500 ευρώ.
Από τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει είναι η σήμανση, η οποία όχι μόνο διευκολύνει
την πρόσβαση στα μνημεία, αλλά και διαφημίζει το έργο. Στα θέατρα έχει εγκριθεί η
μελέτη για το έργο ολοκλήρωσης του δρόμου πρόσβασης και ηλεκτροφωτισμού στον
αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, έχει
ήδη ενταχθεί κι έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίησή του. Επίσης, έχουν εγκριθεί από το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οι μελέτες και το έργο συντήρησης του μνημείου του
Ιερού της Δωδώνης. Το παραπάνω έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.600.000 ευρώ.
Προς το παρόν έχει ενταχθεί η α’ φάση του έργου, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, κι
έχει ξεκινήσει η αναστήλωση των μνημείων.
Επιπλέον, έχει εγκριθεί και το έργο της παράκαμψης της εθνικής οδού που διασχίζει τον
αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ. Το έργο
πρόκειται να δημοπρατηθεί μέσα στο 2017. Το συγκεκριμένο έργο λύνει ένα χρόνιο
πρόβλημα της πόλης της Πρέβεζας, χαρίζοντας σ’ αυτήν μια νέα είσοδο με σύγχρονες
προδιαγραφές. Επιπλέον, όμως, απομακρύνει ένα εθνικό δίκτυο που περνούσε μέσα
από τον αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης, δίνοντας τη δυνατότητα στην Αρχαία
Νικόπολη να ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομίας της
UNESCO.
Για τη Νικόπολη, επίσης, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το
έργο της κατασκευής του χώρου υποδοχής της Νικόπολης και της σύνδεσης των χώρων
υγιεινής με βιολογικό όμορων οικισμών, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ. Η οριστική
μελέτη θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης με το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Επίσης, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη
αποκατάστασης για το έργο της συντήρησης και ανάδειξης του μεγάλου Θεάτρου της
Νικόπολης. Το έργο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ και έχει ήδη
ξεκινήσει η αναστήλωση του μνημείου. Οι μελέτες αποκατάστασης του ως άνω έργου,
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, υλοποιήθηκαν με τη χορηγία του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ, ύψους 200.000 ευρώ. Με το παραπάνω ποσό ξεκλείδωσαν 2.800.000 ευρώ
για το έργο αποκατάστασης του θεάτρου, ενώ έπεται και συνέχεια γιατί το έργο θέλει
και άλλη χρηματοδότηση και τα χρήματα υπάρχουν.
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Παράλληλα, ολοκληρώνεται η μελέτη για την ένταξη και υλοποίηση του έργου
αποχωμάτωσης του Ρωμαϊκού Σταδίου της Νικόπολης, προϋπολογισμού 2.400.000
ευρώ. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης, το έργο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.
Για τη μαγική Κασσώπη, έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η
γενική αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο της αποκατάστασης της ανάδειξης του Αρχαίου
Θεάτρου της πόλης. Οι μελέτες για την αποκατάσταση του θεάτρου εκπονήθηκαν χάρη
στη χορηγία, ύψους 10.000 ευρώ, από το Ίδρυμα ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, καθώς και μέσω του ποσού των 80.000 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Act for Greece, της Εθνικής
Τράπεζας και του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το έργο αποκατάστασης του θεάτρου έχει ενταχθεί
με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αναστήλωση του
μνημείου.
Σχετικά με τα όμορφα Γίτανα έχει εγκριθεί κι εκεί η μελέτη αποκατάστασης και
ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου των Γιτάνων. Το έργο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό
1.200.000 ευρώ στο Ε.Σ.Π.Α. κι έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του. Επιπλέον, έχουν
εξασφαλιστεί και τα χρήματα για τα έργα βελτίωσης της πρόσβασης στο Θέατρο των
Γιτάνων.
Τέλος, έχει ήδη ξεκινήσει η αναστήλωση του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας στην Άρτα,
με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ.
Επιπλέον, μια άλλη σημαντική μελέτη για τη βιωσιμότητα του έργου της διαδρομής των
θεάτρων της Ηπείρου, είναι η μελέτη υποβάθρου εσόδων της διαδρομής,
προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, η οποία εκπονήθηκε χάρη στη χορηγία της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ
(Ιόνια Οδός).
Τέλος, η μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό» που αφορά την αποτύπωση
των ειδικών αναγκών αναφορικά με τις διεργασίες και τις υποδομές τεχνολογιών κ.λπ.,
χρηματοδοτήθηκε με 50.000 ευρώ από την Cosmote και εκπονήθηκε κατόπιν
αναθέσεως από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Η βοήθεια όλων σας ήταν πολύτιμη. Ξεκλειδώσαμε τεράστια ποσά και είμαστε στην
ευχάριστη θέση τώρα να υλοποιούμε τα έργα και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Μια ωραία πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για
τα Αρχαία Θέατρα, υλοποιείται χάρη στην Ηπειρώτικη Βιομηχανία Εμφιαλώσεων
ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η οποία προσέφερε δωρεάν σχολικές εκδρομές σε 18 σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν
καλύτερα και ν’ αγκαλιάσουν αυτό το μοναδικό αρχαιολογικό χώρο.
Προσέφερε, επίσης, στους μαθητές δωρεάν εκδρομή και ξενάγηση στους
αρχαιολογικούς χώρους της Κασσώπης, προϊόντα της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και βράβευση των
41

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ – 21, 22 και 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

τριών καλύτερων μαθητικών εργασιών. Είναι ένα από τα πολλά που έχει κάνει η
εταιρεία ΒΙΚΟΣ για τις Πολιτιστικές Διαδρομές και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’
αυτό.
Η Πολιτιστική Διαδρομή στ’ Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου αλλάζει τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε το τουριστικό μας προϊόν, αλλά και δίνει νέο
νόημα στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς, είναι ένα πρότυπο
αναπτυξιακό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει ένα πλήθος καινοτομιών που το
καθιστούν μοναδικό.
Η εμβέλειά του και η επιρροή του έχει προ πολλού υπερβεί τα εθνικά όρια. Είμαστε
περήφανοι που βιώνουμε την πραγματοποίηση ενός εμπνευσμένου εγχειρήματος,
είμαστε χαρούμενοι που την ιδέα μας αυτή ακολουθούν και άλλες Περιφέρειες, είμαστε
ευγνώμονες που είστε μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή και στηρίζετε το όραμά μας».
Κλείνοντας, ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο
Καχριμάνη, όλα τα μέλη του Σωματείου «ΙΑΖΩΜΑ» και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του,
κ. Σταύρο Μπένο, την κα Ελένη Ρόκκου, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
Ηπείρου, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, τις Εφορείες
Αρχαιοτήτων, τους συνεργάτες του, όλους τους πολίτες, καθώς και όλους όσους
συνέβαλλαν για να κερδηθεί αυτό το όραμα και να υλοποιηθεί η διαδρομή.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος έκανε
ξεχωριστή αναφορά στην κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, κορυφαίο στέλεχος της χώρας
στα θέματα της πολιτικής και τουριστικής οικονομίας, στον κ. Γιάννη Ζηρίνη,
εμπειρογνώμονα της χώρας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, οι οποίοι βοήθησαν
στην οικοδόμηση του προγράμματος της Ηπείρου. Επίσης, αναφέρθηκε και στην κα
Ελένη Ρόκκου, τέως Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας
Ηπείρου και νυν διευθύνουσα σύμβουλο της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., χάρη στην οποία
υλοποιείται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της διαδρομής των θεάτρων της Ηπείρου.
Αμέσως μετά, έδωσε το λόγο στην κα Ρόκκου.
Η κα Ρόκκου ανέφερε εισαγωγικά ότι αισθάνεται ευτυχής που γνώρισε τον κ. Μπένο,
γιατί της μετέφερε όλο αυτό το όραμα, το οποίο πολύ γρήγορα ενστερνίστηκε.
«Είχα, επίσης, την ευτυχία, πρόσθεσε η κα Ρόκκου, να έχω και μια πολιτική ηγεσία που
μ’ εμπιστευόταν στα τυφλά, δηλαδή τον κ. Ιωάννου και τον κ. Καχριμάνη. Είχα τη
συγκυρία να έχω μια εμπειρία 38 ετών και τον κίνδυνο ότι σε λίγους μήνες θα έπρεπε
να φύγω, οπότε έπρεπε αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Και έγινε.
Εκείνο που νομίζω ότι είναι η επιτυχία του προγράμματος είναι ότι δεν αναλωθήκαμε
στο να επιλέγουμε μικρότερα και μεγαλύτερα έργα, αλλά στήσαμε τη διαδρομή
βασιζόμενοι σε πέντε εμβληματικά έργα, γύρω από τα οποία στήνεται η διαδρομή και
αρχίζει η άλλη ανάπτυξη. Τώρα, προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή, να
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την εμπλουτίσουμε με τις δράσεις του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορεί να έχει
πολλαπλασιαστικά οφέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Εν συνεχεία, ο κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Παναγιώτη Νταή,
προϊστάμενο στην επιτελική ομάδα και μονάδα Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου
Πολιτισμού.
Εισαγωγικά, ο κ. Νταής επισήμανε το σπουδαίο ρόλο που παίζει η κα Ελένη Ρόκκου
για την υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου.
Αμέσως μετά, ο κ. Νταής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα παρουσιάσει το
πώς συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού στο κτίσιμο μιας διαδρομής, ως ένας
φορέας που έχει κομβικό ρόλο. Ακολούθως, ανέφερε περίπου τα εξής:
«Κατ' αρχάς εντοπίζουμε τα σημεία πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στη
συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας η διαδρομή έχει εμπλουτιστεί και
με τα σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, προσπαθούμε να συνδέσουμε
αυτές τις δύο διαστάσεις, σε συνάρτηση πάντα με τους διατιθέμενους πόρους από τα
προγράμματα, αλλά και από την ανάγκη δημιουργίας μιας διαδρομής με ισχυρά
συνεκτικά στοιχεία. Σχετικά με την επιλογή των μνημείων, χρειάζεται να κάνουμε μια
σωστή και επαγγελματική δουλειά.
Το δεύτερο πράγμα, για το οποίο φροντίζουμε, αφού επιλέξουμε λοιπόν τα σημεία της
διαδρομής, είναι να καθορίσουμε τις στοιχειώδεις τουλάχιστον δράσεις προστασίας,
ανάδειξης, προβολής, σήμανσης, βελτίωσης συνθηκών εξυπηρέτησης επισκεπτών και
βελτίωσης της φυσικής ή ψηφιακής προσβασιμότητας των σημείων. Στόχος μας είναι
όχι μόνο να προστατευθούν τα μνημεία και ν’ αναδειχθούν, αλλά και να καταστούν
ελκυστικά για τους επισκέπτες της διαδρομής. Γιατί συμβαίνει να έχουμε αρκετά
μνημεία αναστηλωμένα και αναδεδειγμένα, αλλά μη προσβάσιμα. Συνεπώς, λοιπόν,
εκτός από την αναστήλωση, τη συντήρηση και την ανάδειξη των μνημείων, πρέπει να
έχουμε και βελτίωση των δρόμων και των μονοπατιών πρόσβασης σε αυτά, ώστε ο
επισκέπτης να εντάσσεται σταδιακά στο πολιτιστικό και αρχαιολογικό περιβάλλον και
να δημιουργούνται και επιμέρους διαδρομές για σύνολα μνημείων εντός συγκεκριμένης
και γεωγραφικά περιορισμένης περιοχής.
Εν συνεχεία, πρέπει να εκπονήσουμε και ν’ αναπαράγουμε επικοινωνιακό υλικό έντυπο και ψηφιακό - για την ενημέρωση του κοινού, την προβολή και την προώθηση
των μνημείων. Πρέπει να διασφαλίσουμε, επίσης, την ενιαία και ομοιόμορφη σήμανση
τόσο για όλα τα σημεία της διαδρομής, όσο και για τις περιπτώσεις των επιμέρους
διαδρομών εντός οικιστικού ιστού πόλεων ή περιαστικών διαδρομών.
Πρέπει, αν μέσα στη διαδρομή είναι κι ένα Μουσείο, ν’ αναβαθμίσουμε τις
αρχαιολογικές συλλογές του και τον τρόπο που αυτές εκτίθενται προς το κοινό και
βεβαίως ν’ αναλάβουμε και περαιτέρω δράσεις ψηφιακής ανάδειξης.
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Όλα αυτά τα πράγματα που είδατε στην Ήπειρο, δε θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν,
αν δεν υπήρχαν οι μελέτες. Δεν εντάσσεται κανένα έργο στο Ε.Σ.Π.Α. αν δεν έχει
στοιχεία ωριμότητας. Τα στοιχεία ωριμότητας αφορούν κάποια διαδικαστικά ζητήματα,
ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρμοδιότητα Φορέα Υλοποίησης κ.λπ., αλλά κυρίως και την
ύπαρξη μελετών.
Η δουλειά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, με την προσφορά των εταιρικών μελών και των μελών φυσικών προσώπων, είναι σημαντική. Απ’ τη μια πλευρά ως μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
αισθάνομαι περήφανος που συμμετέχω σ’ αυτή την προσπάθεια, απ’ την άλλη πλευρά
ως υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού θέλω και με αυτή την ιδιότητα να σας
ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
Στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, λοιπόν, σχεδιάζουμε ό,τι απαιτείται,
προκειμένου να προχωρήσουμε οργανωμένα σ’ ένα πρόγραμμα πολιτιστικής
περιβαλλοντικής διαδρομής. Υπάρχουν, όμως, και παράλληλα έργα και προγράμματα
που τρέχουν, όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του
Ορχομενού Βοιωτίας και η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου στο πλαίσιο της
δημιουργίας του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού. Πρόκειται για ένα έργο που έχει
ήδη ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. Περιμένουμε νέα πρόσκληση από την Περιφέρεια για να
ενταχθεί και το έργο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της
Παναγίας Σκριπούς.
Επιπρόσθετα, θα χαρακτήριζα τον Ορχομενό Βοιωτίας ως ένα πειραματικό εργαστήρι
συνεργειών, διότι εκεί συναντώνται για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου δυο
διαφορετικοί Φορείς Υλοποίησης: το Υπουργείο Πολιτισμού με την Τοπική Εφορεία
Αρχαιοτήτων και ο Δήμος Ορχομενού. Επίσης, αξιοποιούνται τρία διαφορετικά
χρηματοδοτικά εργαλεία: α) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, β) το Ε.Σ.Π.Α. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς
Ελλάδας) και γ) το Τομεακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ.
Ήδη τα πρώτα βήματα αυτού του πειράματος είναι θετικά: το Υπουργείο Πολιτισμού
συνεργάζεται με το Δήμο Ορχομενού και αναπτύσσονται δυναμικά οι συνέργειες.
Μάλιστα μια ομάδα στελεχών από την Υπηρεσία, της οποίας προΐσταμαι, καθίσαμε μαζί
με τα στελέχη του Δήμου και το Δήμαρχο σ’ ένα τραπέζι, προκειμένου να τους
βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε τη διοικητική και διαχειριστική τους ικανότητα,
προκειμένου αυτοί να υποβάλουν φάκελο χρηματοδότησης του έργου της αστικής
ανάπτυξη και ανάπλασης του Ορχομενού.
Επίσης, το έργο αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών είναι ήδη ενταγμένο
και υλοποιείται με χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εκμεταλλεύομαι εδώ την ευκαιρία ν’
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απευθύνω για μια ακόμα φορά τις θερμές ευχαριστίες του Υπουργείου προς την
Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση των παραπάνω έργων.
Στην Άμφισσα, την πρωτεύουσα της Φωκίδας, έχει ενταχθεί και αρχίζει σε λίγο καιρό,
το έργο της αποκατάστασης του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, δηλαδή
του Μητροπολιτικού Ναού της Άμφισσας.
Στην Εύβοια το έργο της συντήρησης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας
με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας θα υλοποιηθεί. Επίσης, αναμένουμε πολύ σύντομα την ένταξη του έργου της
οργάνωσης της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χαλκίδας. Στο
πλαίσιο του προηγούμενου Ε.Σ.Π.Α. κατασκευάστηκε το κτίριο του Μουσείου στο τέως
βιομηχανικό κτίριο «Αρέθουσα» και τώρα υλοποιείται η έκθεση του Μουσείου της
Χαλκίδας.
Τέλος, με χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων υλοποιείται και το έργο της στήριξης των βραχωδών πρανών του κάστρου
της Σκύρου.
Δεν πρέπει να λησμονούμε εδώ ότι η διαδρομή θα εμπλουτισθεί σταδιακά και με
άλλους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Φιλοδοξία μας είναι να ενταχθούν είτε
στον κορμό της διαδρομής, είτε στις περιφερειακές (δορυφορικές) διαδρομές της
Διαδρομής έργα και μνημεία από όλες τις περιφερειακές ενότητες.
Αλλά, η Διαδρομή για να λειτουργήσει, δε χρειάζεται να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά
τα έργα. Η Διαδρομή, όπως έχει πει και ο κ. Μαστραντώνης, υπάρχει ήδη, καθώς τα
μνημεία υπάρχουν ήδη. Αν, λοιπόν, υλοποιηθούν κάποιες ελάχιστες soft ενέργειες η
διαδρομή μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί και πριν την ολοκλήρωση των έργων. Και
σκεφτείτε πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι για έναν τουρίστα ειδικού ενδιαφέροντος να
επισκεφθεί έναν αρχαιολογικό χώρο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών
αναστήλωσής του.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, λοιπόν, με την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την ικανότητα
αλλά και τον επαγγελματισμό των στελεχών που διαθέτει θα κάνει ό,τι πρέπει για να
υλοποιηθεί η διαδρομή. Θα κάνει έργα αναστήλωσης, προστασίας, συντήρησης και
ανάδειξης των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, όπως το κάνει χρόνια τώρα.
Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσει τη λειτουργία αυτών των χώρων και των μνημείων μ’
έναν αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους και τη
λειτουργική τους ένταξη στη διαδρομή.
Το μεγάλο στοίχημα, όμως, είναι να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός Φορέας
Υλοποίησης για να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η αποτελεσματική λειτουργία των
χώρων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό από τώρα να συζητήσουμε όλοι μαζί και να
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εντοπίσουμε τον κατάλληλο μηχανισμό που θ’ αναλάβει αμέσως μετά την υλοποίηση
της διαδρομής.
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα ο Φορέας Λειτουργίας των
αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, και άλλο
πράγμα ο Φορέας που θ’ αναλάβει τη λειτουργία του συνόλου της Διαδρομής.
Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται συνεργασίες και συνέργειες. Στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ώστε οι όποιες δυσκολίες ν’
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και να έχουμε σε 4 με 5 χρόνια το αποτέλεσμα που
όλοι θέλουμε.
Θέλω τώρα, απεκδυόμενος λίγο την ιδιότητά μου ως στέλεχος του Υπουργείου
Πολιτισμού, αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, και
μιλώντας ως ένας απλός πολίτης με κοινό νου, θέλω ν’ αναφερθώ σε μια συζήτηση που
έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα. Θα την κωδικοποιήσω με μια ερώτηση:
Υπάρχει μια προβληματική, όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά από διαφόρους
άλλους που δρουν, όμως, στο χώρο του πολιτισμού: Γιατί το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και όχι
κάποιος άλλος, το Υπουργείο για παράδειγμα, η Περιφέρεια, οι Δήμοι, κάποιοι άλλοι.
Είναι πλαστό το ερώτημα, είναι ανύπαρκτο το δίλημμα. Αυτά τα πράγματα που κάνει το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” δε μπορεί να τα κάνει με την ίδια αποτελεσματικότητα κανένας άλλος
φορέας, πόσο μάλλον ένας δημόσιος φορέας. Και βεβαίως αυτά τα πράγματα που κάνει
το Δημόσιο, πρέπει να συνεχίσει να τα κάνει γιατί έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία
και την αρμοδιότητα να τα κάνει.
Άρα, λοιπόν, ας επικεντρωθούμε όλοι στην εφαρμογή μιας απλής αρχής, την «Αρχή της
Επικουρικότητας», δηλαδή ας εκτελέσει το έργο αυτός που μπορεί να το εκτελέσει
καλύτερα.
Ας μείνει, λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού σ’ αυτά τα πράγματα που ξέρει και τα κάνει
καλά, ας αφοσιωθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του σ’ αυτά, κι ας αφήσει την
Περιφέρεια, τους Δήμους, την Κοινωνία των Πολιτών και τις επιχειρήσεις, ν’
αξιοποιήσουμε αυτή τη δουλειά που οφείλουμε εμείς να κάνουμε και να παραδώσουμε
τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία στους πολίτες, την κοινωνία και την υγιή
τοπική και εθνική επιχειρηματικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστίες και προς την Περιφέρεια και
προς το ΔΙΑΖΩΜΑ που μας δίνει ακόμα μια φορά την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί και
να επικοινωνήσουμε».
Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Λέμας, ο οποίος μίλησε με θέμα:
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«Η δραστηριοποίηση της Περιφέρειας Στερεάς στον τομέα του Πολιτισμού και του
Τουρισμού – Πώς τέθηκαν οι βάσεις για τη Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας».
Ο κ. Λέμας, αρχικά, καλωσόρισε στο Καρπενήσι τους παρευρισκομένους και
ευχαρίστησε θερμά τον κ. Μπένο, καθώς και τις 4 Προϊστάμενες των Εφορειών
Αρχαιοτήτων. Εν συνεχεία, ο κ. Λέμας ανέφερε ότι θα μιλήσει για το τι έχει κάνει
διαχρονικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Ο κ. Λέμας ανέφερε περίπου τα εξής:
«Με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας της περιόδου 20002006 υλοποιήθηκαν μερικά εμβληματικά έργα. Για παράδειγμα ο αρχαιολογικός χώρος
της Ερέτριας ξεκίνησε ν’ αναπλάθεται από το 2000-2006, το Βυζαντινό Μουσείο
Υπάτης, το Πολιτιστικό Πάρκο της Χαιρώνειας, το Μουσείο των Δελφών, το βαγονέτο
στο Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, τα πέτρινα κτίρια του Ορχομενού Βοιωτίας, το
βιομηχανικό κτίριο της Αρέθουσας, όπου θα γίνει το Αρχαιολογικό Πάρκο της Εύβοιας
και της Χαλκίδας.
Το 2007-2013 με χρηματοδότηση από το ευρύτερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου
και Θεσσαλίας έγινε η στερέωση και αποκατάσταση των Ναών της Αττάλης στην
Εύβοια, του Αγίου Γεωργίου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, η στερέωση, αποκατάσταση,
προστασία, συντήρηση, διαμόρφωση και ανάδειξη του προϊστορικού οικισμού στο
Παλαμάρι της Σκύρου, η ανάπλαση, ανάδειξη και συντήρηση αρχαιολογικών χώρων
της Ακρόπολης στην Ερέτρια, η αποκατάσταση και στερέωση του νοτίου συγκροτήματος
Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο της Σκύρου, η αποκατάσταση και
μετατροπή σε επισκέψιμο χώρο της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας, το Μουσείο
της Θήβας με την ολοκλήρωση της β΄ φάσης της επανέκθεσής του κ.α.
Ειδικότερα η Αρέθουσα, η οποία τείνει να γίνει ένα εμβληματικό έργο για τη Χαλκίδα,
και εάν ευοδωθούν και κάποια σχέδια με την παράκαμψη της πόλης, το νέο νοσοκομείο
και την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, εκεί θα δημιουργηθεί ένας αστικός πόλος
ζωτικότητας σημασίας με την κατασκευή του Αρχαιολογικού Πάρκου.
Επίσης, είχαμε και κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η εμπειρογνωμοσύνη
για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης πολιτιστικής διαδρομής στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδρομής στη Στερεά
Ελλάδα.
Στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας δουλεύουμε αντίθετα από την Ήπειρο. Στην
Ήπειρο ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να αναδεικνύουν υποδομές, τις οποίες μετά
προσπάθησαν να ωριμάσουν. Στη Στερεά αντίθετα υπήρχε πλούσια δραστηριότητα του
Υπουργείου και των 4 Εφορειών Αρχαιοτήτων (παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις
έργων), τα οποία έπρεπε απλά να ενταχθούν σε μια συνεκτική διαδρομή. Συνεπώς, η
εμπειρογνωμοσύνη ήταν το πρώτο βήμα για την έναρξη σχεδιασμού αυτής της ΟΧΕ.
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Στο Πρόγραμμα 2014-2020 εντάξαμε, επίσης, και μεμονωμένα έργα, τα οποία θα
συμπεριληφθούν στη διαδρομή όπως η αποκατάσταση του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου
στην Εύβοια, την αποκατάσταση του ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου της
Μακρακώμης, των ψηφιδωτών του Παλαιοχριστιανικού Ναού στην Οδό Σπυροπούλου
της Λειβαδιάς, την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού της Άμφισσας, τη
δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας, την Αρέθουσα που θα
ενταχθεί στις επόμενες ημέρες, το περιβαλλοντικό έργο στην περιοχή Πανταβρέχι κ.α.
Συζητώντας, λοιπόν, με το ΔΙΑΖΩΜΑ και τον κ. Μπένο αποφασίσαμε τη δική μας
διαδρομή να την εμπλουτίσουμε και με περιβαλλοντικά - οικολογικά στοιχεία.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χωρική ανάπτυξη είναι μια έννοια που σιγά-σιγά
εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των
Διαρθρωτικών Ταμείων και χρησιμοποιεί τρία εργαλεία.
Γιατί, λοιπόν, επιλέγουμε μια Ο.Χ.Ε. για να εντάξουμε σε αυτή το σχεδιασμό και τη
λειτουργία της πολιτιστικής διαδρομής και τί είναι οι ΟΧΕ;
Οι Ο.Χ.Ε. είναι ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή
αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Εφαρμόζονται σε
περιοχές που είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα, είτε διακρίνονται από
σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, όπως στην περίπτωσή μας, οι οποίες για ν’
αξιοποιηθούν, πρέπει να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό
σχέδιο
Βασική προϋπόθεση για να υπάρξουν οι ΟΧΕ είναι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της
Χωρικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Υλοποίησης να εξασφαλίζεται με
συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με
την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης. Γιατί όταν στηθεί αυτή η
διαδρομή πρέπει κάποιος με σχέδιο, όραμα και τεχνογνωσία να τη λειτουργήσει. Οι
βασικοί στόχοι είναι φυσικά η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης,
ή με κοινωνικούς όρους η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, η διατήρηση
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής
διαδικασίας κ.α.
Δύσκολες έννοιες, όμως πάντα οι δράσεις και οι υποδομές πολιτισμού εντάσσονται σ’
αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελούν στοιχείο αυτοτροφοδοτούμενης
ανάπτυξης.
Επομένως, μπορούμε να επιλέξουμε ως εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της
διαδρομής την ΟΧΕ, όπως έχει ήδη γίνει στην Ήπειρο.
Και γιατί επιλέγουμε ΟΧΕ για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας; Γιατί οι
αναπτυξιακές παρεμβάσεις χωρίς χωρικό προσανατολισμό θα συνεπάγονταν ειδικά για
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τη δική μας Περιφέρεια τη συντήρηση ενός αναπτυξιακού δυισμού σε βάρος των
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, καθώς και την αδυναμία της Περιφέρειας ν’
ανταποκριθεί συνολικά στις προκλήσεις και απαιτήσεις της ατζέντας «Ευρώπη 2020».
Τέλος, ο κ. Λέμας ευχαρίστησε το ακροατήριο για την προσοχή του.
Στο σημείο αυτό τοποθετήθηκε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ανέφερε περίπου τα
εξής:
«Θέλω να συνοψίσω για τρία ζητήματα μεγάλης αξίας. Η Ο.Χ.Ε. δεν είναι μόνο ένα
ολιστικό πρόγραμμα που φέρνει σ’ επαφή τα μνημεία με την πραγματική ζωή και την
πραγματική οικονομία, αλλά αξιοποιεί, επίσης, και τις υποδομές που έχουν προηγηθεί
από τα προηγούμενα Ε.Σ.Π.Α. Συνεπώς, αυτές οι εφαρμογές έχουν την αρετή να
φέρνουν και όλες τις υποδομές που έχουν παραχθεί με ευρωπαϊκά χρήματα σε ένα
ενιαίο πρόγραμμα.
Επίσης, σήμερα έχω να σας κάνω και μια πρόταση για τους φορείς λειτουργίας μιας
διαδρομής. Στο ΔΙΑΖΩΜΑ ξέρετε, οι συζητήσεις που κάνουμε δεν αφορούν μόνο το
πώς εξελίσσεται η Διαδρομή, αλλά και τί θα γίνει, όταν τελειώσει η διαδρομή, και ποιος
θα τη διαχειριστεί.
Όπως είπε και ο Κώστας απαιτείται ένα στιβαρό χέρι για να λειτουργήσει μετά αυτή η
διαδρομή. Στις ομιλίες μου μιλάω για τη διπλή αειφορία: δεν είναι μόνο η αειφορία της
φύσης, δηλαδή πώς ν’ αφήσουμε ανέγγιχτα στις επόμενες γενιές τα μνημεία και το
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα, αλλά και πως θα εξασφαλίσουμε τη
βιωσιμότητα των υποδομών που κάνουμε. Και αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη παθογένεια
της χώρας μας.
Είμαστε μια χώρα παραγωγής υποδομών χωρίς να νοιαζόμαστε τί θα γίνει μετά. Ένα
ακραίο παράδειγμα τα ολυμπιακά έργα. Ένα παράδειγμα που είναι πιο ύπουλο, είναι τα
έργα τα περιβαλλοντικά και τα πολιτιστικά που παράγουν με το μόχθο τους οι
αρχαιολόγοι. Τώρα, μας δίνεται η δυνατότητα όλα αυτά να τα φέρουμε στη ζωή και
στην οικονομία.
Για να γίνει όμως αυτό πρέπει από τώρα να νοιαστούμε για το τί θα γίνει το 2023, όταν
ολοκληρωθεί το Ε.Σ.Π.Α. Και το λέω και για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς που
βρίσκονται σήμερα εδώ, καθώς δεν υπάρχει επεξεργασία ούτε από εκείνους.
Εγώ θα καταθέσω μια πρόταση σήμερα για το πώς θα λειτουργήσουν και θα είναι
βιώσιμοι μετά οι φορείς που θα διαχειριστούν αυτά τα σπουδαία προγράμματα., αλλά δε
θέλω να το κάνω πρόωρα».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ανέφερε πως το λόγο θα λάβει ο κ. Παναγιώτης
Μαστραντώνης, ο οποίος για 20 συνεχή έτη με την εταιρεία του «ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.»
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ήταν τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού για όλα τα έργα Ε.Σ.Π.Α. που
έχουν γίνει μέχρι τώρα. «Ο κ. Μαστραντώνης, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, έκανε μια
πρώτη προσέγγιση για το σχεδιασμό και το master plan της διαδρομής. Ο κ.
Μαστραντώνης καταγράφει όλες αυτές οι υποδομές που έχουν γίνει στη Στερεά Ελλάδα,
καθώς και με ποιον τρόπο πρέπει να τις διαχειριστούμε για να φτάσουμε σε μια
απόλυτη ετοιμότητα για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Στερεάς Ελλάδος».
Ο κ. Μαστραντώνης ανέφερε περίπου τα εξής: «Αυτό είναι το Καλίνινγκραντ, ένα
ρωσικό έδαφος, το οποίο σχετίζεται με τις διαδρομές και τον Leonhard Euler,
μαθηματικό του 18ου αιώνα. Το Καλίνινγκραντ παλιότερα λεγόταν Κένιγκσμπεργκ, το
οποίο έγινε γνωστό με το πρόβλημα του Κένιγκσμπεργκ.
Στο Κένιγκσμπεργκ, λοιπόν, περνούσε ένα ποτάμι, όπου υπήρχαν δυο νησάκια και 7
γέφυρες. Εκεί υπήρχε το πρόβλημα πώς μπορείς να κάνεις μια διαδρομή, περνώντας
απ’ όλες τις γέφυρες, χωρίς να περάσεις δυο φορές απ’ την ίδια. Ο Euler απέδειξε μ’
έναν απλό τρόπο ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Μάζεψε κάθε περιοχή, Α, Β, C, D κτλ. σ’
ένα σημείο, απεικόνισε τις γέφυρες με συνδετικές γραμμές και μέτρησε πόσες
γραμμούλες πηγαίνουν σε κάθε σημείο. Με αυτόν τον τρόπο έβγαλε έναν κανόνα που
λέει το εξής: Αν έχουμε άρτιο αριθμό από γραμμούλες σε όλα τα σημεία, γίνεται να
περάσεις απ’ όλες τις γραμμές μια φορά. Επίσης, αν έχεις δύο σημεία με μονό αριθμό
από γραμμούλες, πάλι γίνεται να περάσεις μια φορά, αλλά θα πρέπει να
χρησιμοποιήσεις αυτούς τους δύο κόμβους σαν αρχή και τέλος. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις δεν υπάρχει λύση.
Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, όταν πάμε να σχεδιάσουμε σε αρχαιολογικούς
χώρους ή σε Μουσεία διαδρομές, θέλουμε δηλαδή να αποφύγουμε να περνάει ο
επισκέπτης δυο φορές από το ίδιο σημείο.
Εδώ έχουμε, λοιπόν, τη μαθηματική απεικόνιση των διαδρομών με κόμβους,
γραμμούλες και ακμές. Από τον Euler ξεκίνησε ένας κλάδος των μαθηματικών που
λέγεται Graph Theory (Θεωρία Γραφημάτων).
Όταν σχεδιάζουμε ένα δίκτυο επίσκεψης αρχαιολογικών χώρων, πάλι θα έχουμε
κόμβους, δηλαδή τον αρχαιολογικό χώρο που μας ενδιαφέρει, και γραμμές, δηλαδή το
δρόμο που μας οδηγεί στο χώρο. Επίσης, υπάρχει και μια ενδιάμεση περιοχή, εκεί που ο
δρόμος συναντά τον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό είναι η “περιοχή μετάβασης”
(interface).
Συνήθως αυτή η περιοχή μετάβασης ορίζεται και θεσμικά, με τις ζώνες προστασίας των
μνημείων. Έχουμε δηλαδή έναν οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος έχει ένα
φυσικό σύνορο, μια περίφραξη, μια ζώνη προστασίας Α’ και μια ζώνη προστασίας Β’.
Επίσης, μέσα σε κάθε αρχαιολογικό χώρο έχουμε ένα νέο δίκτυο από διαδρομές.
Το καθιερωμένο υπόδειγμα είναι να προσέχουμε την εικόνα του χώρου μέσα από την
περίφραξη, δηλαδή τί θα δει ο επισκέπτης αφού μπει μέσα στο χώρο. Και γίνονται προς
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την κατεύθυνση αυτή πολλές και σημαντικές εργασίες, όπως καθαρισμοί, ανασκαφές,
υποχωματώσεις, εργασίες πεδίου, συντηρήσεις επιφανειών σε μικρότερη ή μεγαλύτερη
κλίμακα. Επίσης, μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους σχεδιάζονται διαδρομές
επισκεπτών, διαφόρων τύπων, ανάλογα το σημείο, στο οποίο βρισκόμαστε.
Επίσης, δημιουργούμε διάφορες νέες κατασκευές μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους,
για να βοηθηθεί ο επισκέπτης, όπως π.χ. στέγαστρα, νέες κατασκευές για την
εξυπηρέτηση επισκεπτών, περιφράξεις, σημάνσεις κι ενημερωτικές πινακίδες, αλλά και
σύνθετα αναστηλωτικά προγράμματα (π.χ. αναστηλωτικά προγράμματα Ακρόπολης,
αρχαίας Μεσσήνης κ.α.). Επιπλέον, έχουμε και διάφορες ειδικές κατασκευές που
κατασκευάζουν οι αρχαιολόγοι με τους μηχανικούς τους, όπως ο ειδικός γερανός της
Ακρόπολης που σχεδίασε ο κ. Μανόλης Κορρές, ή η ειδική περιστρεφόμενη γέφυρα του
κ. Κορρέ για τη Θόλο της Επιδαύρου.
Κι έχουμε και άλλες ιδιόμορφες διαδικασίες ανάλογα με την κατάσταση κάθε χώρου
(π.χ. μουλάρια για ν’ ανέβουν τα υλικά πάνω στην ακρόπολη της Τζιάς, ή χειροκίνητο
βαγονέτο για ν’ ανέβει το κιονόκρανο στον Παρθενώνα).
Υπάρχουν, παράλληλα, και οι σύγχρονες εφαρμογές, 3D αναπαραστάσεις ή εφαρμογές
επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακές ξεναγήσεις (όπως αυτές του Διαζώματος),
ευρηματικές ενημερωτικές πινακίδες (όπως αυτή του αρχαιολογικού χώρου των Υρίων
της Νάξου που επιμελήθηκε ο καθηγητής μου, κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης).
Υπάρχει και η καλλιτεχνική αποκατάσταση, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία έτη. Για
παράδειγμα σε μια βασιλική στην Ιταλία έχει γίνει αποκατάσταση της βασιλικής με
γαλβανισμένο σύρμα. Αυτή η κατασκευή είναι πολύ ελαφριά: τη μέρα μάλιστα είναι
διαφανής και το βράδυ φωτίζεται μ’ έναν ειδικό τρόπο, δίνοντας την αίσθηση του
συνολικού μνημείου.
Όταν σχεδιάζουμε στη λογική της Διαδρομής, προσπαθούμε να δώσουμε στον επισκέπτη
μια συνολική εμπειρία για όλη τη Διαδρομή, όχι μόνο για το μνημείο. Συνεπώς, θέλουμε
την ολιστική εμπειρία του επισκέπτη, όπως λέει και ο κ. Μπένος, δηλαδή όχι μόνο τον
αρχαιολογικό χώρο, αλλά και το δρόμο που οδηγεί προς το χώρο.
Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν πόσο χρόνο θα καθίσει ο επισκέπτης σε κάθε
χώρο; Σε σχέση με όλο του το χρόνο είναι λίγος. Είναι λίγος, αλλά είναι σημαντικός σε
σχέση με τον όλο χρόνο του ταξιδιού.
Σημαντική είναι, επιπλέον, και η εμπειρία του χώρου πριν φτάσεις στο μνημείο, δηλαδή
η ενδιάμεση ζώνη, την οποία πλέον πρέπει να δούμε όχι μόνο σα μια ζώνη προστασίας,
αλλά και σα μια ζώνη μετάβασης και εμπειρίας (με αρνητικό παράδειγμα τον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, με θετικά παραδείγματα τους αρχαιολογικούς
χώρους της Βραυρώνας και του Ναού της Δήμητρας στο Σαγκρί στη Νάξο).
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Συνεπώς, στη στρατηγική της ανάδειξης ενός αρχαιολογικού χώρου δε θα πρέπει να
σκεφτόμαστε μόνο το ιστορικό του χώρου, αλλά και το κομμάτι της μετάβασης σε
αυτόν, ακόμη και αν οι χώροι βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον (όπως για παράδειγμα
η πρόσβαση στο βράχο της Ακροπόλεως στην Αθήνα, αλλά και το αρχαιολογικό πάρκο
που σχεδιάζεται στον Ορχομενό Βοιωτίας).
Επίσης, μας ενδιαφέρει η ποιότητα της εμπειρίας σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
(π.χ. μουσική που ακούγεται στο πούλμαν, κατάσταση οδικού δικτύου, σήμανση,
διαμονή, διατροφή κ.α.)
Η αρχική σύλληψη αυτής της περιπέτειας που μας έχει φέρει σήμερα εδώ είναι από το
“ΔΙΑΖΩΜΑ”, δηλαδή να ενωθούν τα λιγότερο ή περισσότερο γνωστά θέατρα της
Στερεάς Ελλάδας σε μια διαδρομή. Επίσης, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” συνέδεσε τα εταιρικά μέλη
του με μελετητές για να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για τ’ αρχαία θέατρα, για το
πάρκο του Ορχομενού. Ακόμη, έχουν παραχθεί κείμενα και οδηγοί που είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαζώματος για το τί είναι η διαδρομή, τί είναι η
ολοκληρωμένη χωρική επένδυση κ.α.
Επιπλέον, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” διοργάνωσε την Η΄ Γενική του Συνέλευση στη Στερεά,
υποστήριξε τα Δίκτυα Συνεργασίας στην περιοχή, παρήγαγε μια επιστημονικά
τεκμηριωμένη έκδοση για τα αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας κ.α.
Από την άλλη μεριά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέθεσε την πρώτη
εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης
Πολιτιστικής Διαδρομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Από αυτή την
εμπειρογνωμοσύνη έχουν βγει διάφορα συμπεράσματα, τα οποία όμως είναι πάλι υπό
συζήτηση.
Προτείνουμε μια εμπλουτισμένη διαδρομή και με θέσεις περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος, φυσικού κάλλους, βυζαντινά μνημεία, μουσεία κ.λπ. Επίσης, μελετήσαμε
ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν. Έχουμε δυο πυλώνες: την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι θα πρέπει να
συνεργαστούν για το στήσιμο της διαδρομής. Και στη συνέχεια εμπλέκονται πάρα
πολλοί άλλοι παράγοντες, πολιτιστικοί θεσμοί, επιχειρηματικές οργανώσεις,
επιχειρηματίες, οι Δήμοι, ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος κ.λπ. Αλλά για να χτιστεί όλο το μοντέλο της διαδρομής και να μπορεί
να διοικηθεί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία των φορέων που ενστερνίζεται το
Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Επίσης, ένας βασικός άξονας στον τρόπο οικοδόμησης της διαδρομής είναι ότι πρέπει
να έχουμε μελέτες και έργα ανάδειξης στις θέσεις, τους κόμβους της διαδρομής και στον
άμεσο περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, απαιτείται το marketing και η επικοινωνιακή
στρατηγική, οι ψηφιακές εφαρμογές, η κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και
πάντα έχουμε το θέμα της διακυβέρνησης της διαδρομής.
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Ας μην ξεχνούμε ότι τα μνημεία για να φτάσουν σ’ ένα σημείο να είναι επισκέψιμα,
κατανοητά και να έχουμε αυτή την απόλαυση της εμπειρίας της επίσκεψης σε αυτά
χρειάζεται πάρα πολύ συστηματική δουλειά. Είναι αυτό ονομάζουμε ο κύκλος ζωής
ενός αρχαιολογικού έργου. Σύμφωνα με τον καθηγητή, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, για
να φτάσει να ωριμάσει ένα αρχαιολογικό έργο ξεκινά από τη διαδικασία εντοπισμού
του μνημείου, μέσω ανασκαφικών και λοιπών αρχαιολογικών ερευνών. Η διαδικασία
περιλαμβάνει, επίσης, τις ειδικές αρχαιολογικές μελέτες έρευνας και τεκμηρίωσης του
μνημείου, ειδικές μελέτες για τη συντήρηση, την αναστήλωση, τη συνολική ανάδειξη
κτλ., όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του Τελετουργικού Εστιατορίου στην
Επίδαυρο.
Η παραπάνω είναι μια επίπονη διαδικασία ακόμα, διότι ακόμη κι αν πούμε ότι
τελείωσαν οι μελέτες, έχουμε μια επίπονη διαδικασία υλοποίησης του αρχαιολογικού
έργου σε επιμέρους βήματα. Δηλαδή όταν έχουμε ένα έργο που έχει μια διαδικασία
υλοποίησης για ένα χρόνο Τ, πολλαπλάσιο χρόνο έχει η διαδικασία ωρίμανσης του
έργου αυτού, ιδίως όταν πρόκειται για τ’ αρχαιολογικά έργα.
Οι διαδικασίες είναι ευκολότερες όταν υπάρχει εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση ας
π.χ. από το ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στα αρχαιολογικά
έργα, στις έρευνες, τις ανασκαφές, τις επιμέρους μελέτες κ.λπ., δεν υπάρχει δομημένη
και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η κινητοποίηση των
εθελοντών και των χορηγών ιδίως στα στάδια χρηματοδότησης των μελετών, και φέρω
ως παράδειγμα τη δουλειά για τα αρχαία θέατρα που κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, η οποία
αποτυπώνεται και στον πίνακα ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ»
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαρίστησε θερμά τον
κ. Παναγιώτη Μαστραντώνη για την οραματική και ποιητική ομιλία του. Ακολούθως,
έκανε μια σύνοψη όσων είχαν ακουστεί μέχρι τότε, για να προχωρήσει η συνάντηση
στα επόμενα βήματα.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος τόνισε πως για το σχεδιασμό της διαδρομής είναι πολύ
κρίσιμη η επιλογή πολύ σημαντικών μνημείων, καθώς και η ωρίμανσή τους.
Αναφέρθηκε, επίσης, στο ρόλο των εταιρικών μελών του Σωματείου στην ωρίμανση
των έργων. Συγκεκριμένα για τη Στερεά Ελλάδα τόνισε ότι με τη βοήθεια πολιτών,
δωρητών και ιδρυμάτων έχουν ωριμάσει ήδη τρία μεγάλα έργα (δηλαδή υπάρχουν
εγκεκριμένες μελέτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο): το αρχαιολογικό
πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας, η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου των Δελφών και
της Ερέτριας. Επιπλέον, ο κ. Μπένος διαβεβαίωσε τον Περιφερειάρχη, κ.
Μπακογιάννη ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτίθεται να συμβάλει (με εμπειρογνωμοσύνες,
μελέτες κ.α) στην ωρίμανση και όποιων άλλων έργων επιλέξουν.
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Ο πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι το πιο δύσκολο εγχείρημα είναι η καθιέρωση της
πολιτικής των συνεργειών, καθώς και της συνάντησης του δημοσίου με τον ιδιωτικό
τομέα. «Οι δυο εξαιρετικοί ομιλητές που θ’ ακολουθήσουν, πρόσθεσε ο κ. Μπένος,
που είναι εθελοντές του Σωματείου, αλλά και δύο κορυφαίοι εμπειρογνώμονες της
χώρας μας, οι κ.κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου και Γιάννης Ζηρίνης θα φωτίσουν το
παραπάνω. Η κα Χατζηνικολάου, η οποία μας εμφύσησε τη λογική των διαδρομών από
το 2009, θα μας μιλήσει για όλο το οργανωτικό σχέδιο και πιο εξειδικευμένα για το
marketing και τις ψηφιακές εφαρμογές της διαδρομής και ο κ. Γιάννης Ζηρίνης για το
κομμάτι που έχει σχέση με την οικονομία».
Η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, Νομικός και Εμπειρογνώμονας σε θέματα
Τουρισμού είπε εισαγωγικά ότι το θέμα της ομιλίας της θα είναι «οργανωτικές
δράσεις» και ανέφερε περίπου τα εξής:
«Δεν υπάρχει πολιτιστική διαδρομή ή εν πάση περιπτώσει άλλη διαδρομή εάν δεν
υπάρξουν οργανωτικές δράσεις.
Σχετικά με τη Στερεά Ελλάδας, δυστυχώς, η τουριστική εικόνα της δεν είναι καθόλου
καλή: υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό ξενοδοχειακών κλινών στο σύνολο και χαμηλό
ποσοστό των διανυκτερεύσεων.
Από τη σκοπιά της αναγνωρισιμότητας και της δυνατότητας προσέλκυσης τουριστών, η
Στερεά Ελλάδα, όπως και όλες οι διοικητικές και γεωγραφικές Περιφέρειες, δεν είναι
τουριστικός προορισμός. Παρ’ όλα αυτά, η Περιφέρεια έχει τουριστικούς προορισμούς
στους κόλπους της, όπως είναι οι Δελφοί και η Ερέτρια. Την Ερέτρια τη βάζω εδώ για
τον τουρισμό “ήλιου και θάλασσας”, όχι ως προορισμό πολιτιστικού τουρισμού.
Επιπλέον, η Περιφέρεια αυτή έχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα ότι η αγγλική ονομασία
της, «Central Greece» δε βοηθάει στο γεωγραφικό εντοπισμό της και τελικά δε βοηθάει
στην αναγνωρισιμότητά της. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει και την
πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή και θα πρέπει να λυθεί μέσα από το branding.
Όμως, η Στερεά Ελλάδα διαθέτει τρομερούς πόρους για να έχει καλύτερη και
υψηλότερη τουριστική ζήτηση. Έχει για παράδειγμα τους Δελφούς που είναι ένας από
τους πιο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πληθώρα
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όλων των περιόδων. Επίσης, έχει σημαντικά
μουσεία, όπως για παράδειγμα το Μουσείο της Θήβας, το οποίο σιγά-σιγά θα είναι
πόλος έλξης. Έχει εθνικούς δρυμούς στον Παρνασσό και την Οίτη, έχει δυο αισθητικά
δάση στη Στενή Ευβοίας και την Τιθορέα, έχει ένα διατηρητέο μνημείο της φύσης στην
Ιστιαία κι έχει και αρκετές περιοχές του δικτύου NATURA.
Αν και έχει περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο έχει τουρισμό “ήλιου και
θάλασσας” κυρίως στην Εύβοια, έχει πολιτιστικό τουρισμό κυρίως στους Δελφούς, έχει
εσωτερικό χειμερινό τουρισμό, λόγω της χιονοδρομίας στον Παρνασσό και τον
Τυμφρηστό.
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Επίσης, αυτή η Περιφέρεια έχει σε πολύ πυκνό και σημαντικό δίκτυο ιαματικές πηγές,
οι οποίες, όμως, σε μεγάλο βαθμό είναι υποαξιοποιημένες.
Ποιο είναι το καινοτόμο στοιχείο στην προσπάθεια δημιουργίας της πολιτιστικής
διαδρομής: Κατ' αρχάς το ότι άγνωστα στο κοινό μνημεία -είτε κλειστά, είτε με
μηδενική επισκεψιμότητα-, καθίστανται γνωστά σ’ ένα ευρύτερο κοινό, ελληνικό ή ξένο.
Όλες μας οι προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση εισερχόμενου
τουρισμού, καθώς η εσωτερική αγορά έχει μικρύνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια
λόγω της κρίσης.
Επομένως, πρέπει να στοχεύουμε εξαρχής στην προσέλκυση εισερχόμενου τουρισμού
στην Περιφέρεια μέσω της πολιτιστικής διαδρομής. Επίσης, η περιοχή θα πάψει πλέον,
να προβάλει μεμονωμένους τουριστικούς πόρους. Εδώ θέλουμε να κάνουμε τη
διαδρομή μια ολοκληρωμένη και επώνυμη βιωματική εμπειρία. Οι εμπειρίες είναι
τελευταία τάση, η οποία για πολλά χρόνια συζητιέται ως επί το πλείστον οι ευρωπαϊκές
αγορές.
Επίσης, μέσω της διαδρομής τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι αποδίδουν πλέον
με άμεσο τόπο στην τοπική οικονομία, αφού συνδέονται με τη διαδρομή, ενώ οι
επιχειρήσεις και οι παραγωγοί κατά μήκος της διαδρομής οργανώνονται σ’ ένα τοπικό
Σύμφωνο Ανάπτυξης.
Ήδη ολοκληρώνεται από τον κ. Σκυλακάκη η μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής
της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων
Θεάτρων της. Αυτή θα είναι μια καλή βάση για να προχωρήσει κι η αντίστοιχη της
Στερεάς Ελλάδος.
Όσον αφορά το marketing της διαδρομής, θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένο
marketing για όλη την περίοδο του τρέχοντος Ε.Σ.Π.Α., αλλά και να εξασφαλιστούν οι
απαιτούμενοι πόροι μετά την προγραμματική περίοδο.
Θα ξεκινήσουμε με το Storytelling, όπου εδώ έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα: τη
μυθολογία, το Θηβαϊκό Κύκλο, την Πυθία κ.α. Το Storytelling είναι πάρα πολύ
σημαντικό για όλο το marketing και πρέπει να είναι ακριβές, λιτό, γραμμένο μ’ έναν
τρόπο απλό και ελκυστικό για τον τουρίστα.
Εν συνεχεία πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο marketing, στα πλαίσια του οποίου θα
υπάρξει σοβαρή ενασχόληση με το branding της διαδρομής, λαμβάνοντας υπ' όψιν και
το πρόβλημα της ονομασίας Central Greece. Επίσης, πρέπει να γίνει ένα media plan
(ένα σχέδιο των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν), όπου τα ψηφιακά μέσα πλέον θα
έχουν τον κύριο λόγο. Θα πρέπει, επίσης, να προβλέψουμε τακτική αναθεώρηση και του
marketing plan και του προγράμματος μέσων μετά από 3 ως 5 χρόνια εφαρμογής τους,
ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση, να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις.
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Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιαστεί logo και δημιουργικό, ειδικό για τη διαδρομή.
Σύμφωνα μ’ αυτό το logo και το δημιουργικό θα πρέπει να σχεδιαστούν και οι έντυπες
και ψηφιακές εφαρμογές. Στοιχειώδη πράγματα σε κάθε προϊόν είναι επίσης η
ιστοσελίδα της διαδρομής, τα φυλλάδια και οι αφίσες.
Μέσα από τις ειδικές ψηφιακές εφαρμογές και τα μέσα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
ουσιαστική προβολή της διαδρομής και η πληροφόρηση του κοινού πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη διαδρομή.
Προφανώς θα υπάρχει έμφαση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω αφ’ ενός του
μικρού κόστους τους, αφ’ ετέρου της αποτελεσματικότητάς τους. Προβλέπεται ακόμη η
διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης δημοσιογράφων και εξειδικευμένων στελεχών, tour
operators κ.α. Θα πρέπει οπωσδήποτε και στις δυο Περιφέρειες (Ηπείρου και Στερεάς
Ελλάδας) να διοργανωθεί ένα σημαντικό εναρκτήριο γεγονός, το οποίο θα λάβει μεγάλη
δημοσιότητα και στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται και με άλλες δράσεις δημοσιότητας
και δημοσίων σχέσεων, όπως π.χ. στοχευμένα συνέδρια.
Επίσης, πρέπει να συνδέσουμε τη διαδρομή λειτουργικά. Ας πάρουμε για παράδειγμα
την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Ακρόπολης που έγινε πριν από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία, όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει συνδεθεί ως
μια διαδρομή.
Πάρα πολύ σημαντική είναι και η σύνδεση της διαδρομής με την τοπική κοινωνία, μέσα
από ημερίδες και έντυπα, με σκοπό να ενημερώσουμε την κοινωνία και να τη
βοηθήσουμε να διαμορφώσει ένα αίσθημα περηφάνειας και συναισθηματικής
ιδιοκτησίας της διαδρομής. Η σύνδεση αυτή θα γίνει μετά από ειδική μελέτη, η οποία θα
δείχνει τους κλάδους και τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων καθώς και τις
διαδικασίες λειτουργίας του Τοπικού Συμφώνου Ανάπτυξης.
Και βέβαια απαιτείται εξειδικευμένη Ψηφιακή Στρατηγική, ένα μέρος της οποίας είναι
ουσιαστικά το marketing, κι ένα άλλο μέρος της η πληροφόρηση μέσα στους χώρους ή
και για τους χώρους.
Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της διαδρομής είναι η σύνδεσή της με τα λογότυπα,
π.χ. τα logos της διαδρομής της Ηπείρου. Θα υπάρχει ένα logο γενικά για τη διαδρομή,
το οποίο ελαφρώς θα τροποποιείται ανάλογα με τον αρχαιολογικό χώρο.
Είδαμε ότι η πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή θα συμβάλλει στην αύξηση της
αναγνωρισιμότητας των μνημείων και στην αύξηση της ροής των επισκεπτών και
μάλιστα των επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα. Αυτοί διακινούνται κυρίως τους
πλάγιους μήνες, δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο, εκτός αιχμής, και έχουν
υψηλότερη κατά κεφαλήν απόδοση από το μέσο τουρίστα του “ήλιου και της
θάλασσας”. Επιπλέον, όμως, θα στηρίξει και τον τουρισμό “ήλιου και θάλασσας” στις
περιοχές όπου συγκεντρώνεται.
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Επιπρόσθετα θα ενισχύσει τις τουριστικές και τις συμπληρωματικές αυτών επιχειρήσεις,
τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων, καθώς και των προϊόντων σύγχρονης
πολιτιστικής παραγωγής, π.χ. εικαστικούς, κεραμίστες κτλ.
Φυσικά ο στόχος μας είναι η διαδρομή να εξασφαλίσει σύντομα αυξημένα έσοδα και
για τους ίδιους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία, ώστε με αυτούς τους
πόρους να γίνονται στο μέλλον βελτιώσεις και συντηρήσεις.
Αλλά εδώ υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες που πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν εξαρχής. Τα
σημεία, δηλαδή τ’ αξιοθέατα που θα περιληφθούν στη διαδρομή και έχουν υποδειχθεί
από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων είναι κατ' αρχάς πολλά. Πρόκειται για 29
πολιτιστικά μνημεία διαφόρων ιστορικών περιόδων, καθώς και για περιβαλλοντικά.
Δεν είναι δυνατό να προβληθούν όλα και να “πακεταρισθούν” σε ένα τουριστικό
προϊόν για να επιτύχει η διαδρομή. Επομένως, χρειάζεται μια αναδιάρθρωση για να
χαραχτεί η βασική, δηλαδή η κύρια διαδρομή με τα πιο αξιόλογα και ταυτόχρονα
σχετικά συναφή αξιοθέατα. Συγχρόνως, μπορούν να σχεδιαστούν και συμπληρωματικές
διαδρομές. Το ίδιο γίνεται και στις διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η διαδρομή λογικό είναι να εξελίσσεται, ενώ θα γίνονται οι οργανωτικές δράσεις. Όταν
αρχίσουμε να φέρνουμε ειδικευμένους δημοσιογράφους από το εξωτερικό σε ταξίδια
εξοικείωσης κτλ., τότε πλέον θα μπορέσει η διαδρομή ν’ αρχίσει να λειτουργεί.
Επομένως, τ’ αξιοθέατα που θα είναι στη διαδρομή σ’ εκείνη τη φάση, θα πρέπει να
είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι επισκέψιμα με ικανοποιητικούς όρους. Επομένως, η
διαδρομή ουσιαστικά θα στήνεται σταδιακά και θα περιλαμβάνονται όσα αξιοθέατα
είναι έτοιμα, δηλαδή θα λειτουργεί και ταυτόχρονα θα επεκτείνεται και θα εξελίσσεται.
Το αντίστοιχο πρόγραμμα της Ηπείρου, χωρίς καν να έχει αρχίσει το marketing, έχει
ήδη μπει στα προγράμματα κάποιων εξειδικευμένων στα πολιτιστικά τουριστικών
γραφείων και πραγματοποιείται. Επίσης πραγματοποιείται και από πολλά σχολεία κι
αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Σας ευχαριστώ».
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Γιάννης Ζηρίνης, ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος,
εμπειρογνώμονας σε θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών πόρων, ο όποιος μίλησε
για το πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα μια διαδρομή, λέγοντας περίπου τα εξής:
«Ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές για τα έργα μέσα και γύρω από τους
αρχαιολογικούς χώρους, την ένταξή τους στην Ο.Χ.Ε. για χρηματοδότηση, το
marketing, το Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης, καθώς και όλον αυτό τον πλούτο των
δράσεων που πρέπει να γίνουν.
Προσπάθησα ν’ απεικονίσω σε μια νοητή αλυσίδα όλους αυτούς τους κρίκους που
έχουν αναφερθεί: τις Εφορείες, τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους Δήμους, τον ΕΟΤ
και το Υπουργείο Τουρισμού, τον ιδιωτικό τομέα – τοπικό και υπερτοπικό -, τους
μεγάλους Συνδέσμους, την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων, τους τοπικούς
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φορείς, τους συλλόγους, την Κοινωνία των Πολιτών, τις επιχειρήσεις συγκοινωνιών,
και τηλεπικοινωνιών κ.α. Όλοι αυτοί θα πρέπει να συνδεθούν κάπως.
Ποιες εμπειρίες υπάρχουν, λοιπόν, στη χώρα μας για τέτοιου είδους σύνθετα project;
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τα έργα ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι φορείς που είχαν την
εμπειρία και την αρμοδιότητα να τα κάνουν. Τους πήρε βέβαια δυο χρόνια μέχρι να
καταλήξουν στο ποιος έχει την αρμοδιότητα. Εν συνεχεία, συγκροτήθηκαν τρεις
μηχανισμοί: δύο με επικεφαλής συντονιστές τους αρμόδιους Υπουργούς και μία από τον
Πρωθυπουργό. Την ουσιαστική δουλειά, όμως, την έκανε η ομάδα παρακολούθησης
έργου.
Στο παράδειγμα των διαδρομών οι δικαιούχοι, δηλαδή αυτοί που θα υλοποιούν τα έργα,
θα είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Υπουργείων και των άλλων φορέων, όπως
προβλέπεται από το νόμο και τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ. Αλλά προτείνουμε, επίσης,
να γίνει μέσα στην Περιφέρεια μια σφιχτή διοικητική δομή υπό την άμεση εποπτεία του
ίδιου του Περιφερειάρχη, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία της
διαδρομής.
Ο ρόλος του νέου μηχανισμού θα είναι αυτός του επισπεύδοντος και του καταλύτη για
την υπέρβαση των αδιεξόδων αρμοδιότητας Υπηρεσιών και άλλων δικαιούχων. Άρα,
ένας σφιχτός μηχανισμός ο οποίος θα έχει την εξουσιοδότηση από τον Περιφερειάρχη
να συντονίζει τις Υπηρεσίες, τους Φορείς και τους λοιπούς δικαιούχους και η λειτουργία
του θα πρέπει είναι περισσότερο άτυπη παρά τυπική. Αυτός θα πρέπει ν’ αποκτήσει την
ιδιοκτησία, τη συναισθηματική υιοθεσία της διαδρομής, και να είναι αποκλειστικής
απασχόλησης. Όπου αυτή η ομάδα δε μπορεί να τα καταφέρει, θα πρέπει ο
Περιφερειάρχης πλέον σε πολιτικό επίπεδο να λύνει το πρόβλημα. Ο μηχανισμός αυτός
θ’ αναλάβει την προετοιμασία της διαδρομής και θα περάσει σταδιακά τη λειτουργία
της σε έναν ευρύτερης εμβέλειας φορέα λειτουργίας.
Ας δούμε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα στην περίπτωση της διαδρομής της Στερεάς.
Άμεσα αρχίζει η προετοιμασία της, οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κυρίως
δημόσιοι, δηλαδή από την ΟΧΕ, αλλά και ιδιωτικοί. Άρα την προετοιμασία της
διαδρομής την αναλαμβάνει άμεσα η διοικητική δομή που θα συγκροτηθεί στην
Περιφέρεια με τα στελέχη της Διοίκησης, ενώ τη λειτουργία της αργότερα ο φορέας
λειτουργίας. Μέχρι το 2023 θα έχουμε χρηματοδότηση μέσω Ε.Σ.Π.Α.
Τί αρμοδιότητες έχει, λοιπόν, αυτή η διοικητική δομή; εκπονεί ένα χρονοδιάγραμμα,
παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίησή του, συντονίζει όλες τις δράσεις που
χρειάζονται, κρατικές ενισχύσεις, κατάρτιση, ψηφιακές εφαρμογές, marketing κ.α.,
κινητοποιεί και συντονίζει κρατικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που δεν είναι
της Περιφέρειας, αλλά έχουν ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της διαδρομής. Επίσης, θα
πρέπει αυτός ο μηχανισμός να έχει την εξουσιοδότηση να καλεί φορείς που εκτελούν
έργα και δράσεις, να συζητεί και να δρομολογεί την επίλυση των συχνών προβλημάτων
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που συναντούν τα έργα, όπως απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, καθυστερήσεις
πληρωμών κ.α.
Ας περάσουμε τώρα στη λειτουργία: προχώρησε η προετοιμασία και ετοιμαζόμαστε σιγά
σιγά να παραδώσουμε αυτή τη βεντάλια των υποδομών και των δράσεων στην
τουριστική αγορά. Η πολιτιστική διαδρομή θα πρέπει να εξελιχθεί σ’ έναν ζωντανό
οργανισμό που να συντηρείται σε τακτική βάση, να εμπλουτίζεται με νέους προορισμούς
και υπηρεσίες, να προβάλλεται συνεχώς κ.α. Απαιτείται μια συνεχής μέριμνα για την
επιβίωση και εξέλιξή της, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό και πόροι.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ε.Σ.Π.Α. δε χρηματοδοτεί μελέτες. Εδώ έρχεται το “ΔΙΑΖΩΜΑ”
και καλύπτει το κενό. Επίσης, το Ε.Σ.Π.Α. δε χρηματοδοτεί τη συντήρηση των
υποδομών, δε χρηματοδοτεί μισθοδοσία προσωπικού και δε χρηματοδοτεί λειτουργικές
δαπάνες. Συνεπώς, μόλις ολοκληρωθούν οι υποδομές και οι αρχικές δράσεις, κάποιος
θα πρέπει ν’ αναλάβει την ευθύνη της συνέχειας. Προτείνεται ως εκ τούτου η
συγκρότηση ενός φορέα λειτουργίας.
Τί θ’ αναλάβει ο φορέας λειτουργίας; Τη διαχείριση του Τοπικού Συμφώνου
Ανάπτυξης, πώς διασφαλίζεται δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις που περιβάλλουν τα μνημεία
και εξυπηρετούν τους επισκέπτες, προσφέρουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών. Εν
συνεχεία θα αναλάβει την προβολή και την προώθηση της διαδρομής. Τέλος, θα πρέπει
να φροντίζει για τη διασφάλιση της συντήρησης και της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε
είδους υποδομών, καθώς και να λύνει τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν.
Ποιοι μπορούν να συγκροτήσουν το φορέα λειτουργίας: Ο φορέας λειτουργίας θα
πρέπει να λειτουργήσει ως Κοινοπραξία. Κατ' αρχάς θα πρέπει μεγάλο ρόλο να τον έχει
η ίδια η Περιφέρεια. Θα πρέπει, επίσης, να έχει ρόλο και το Υπουργείο Πολιτισμού με
όποιον τρόπο επιλέξει. Επιπλέον, οι Δήμοι, ο ιδιωτικός τομέας μέσω των συλλογικών
του φορέων, μεμονωμένες επιχειρήσεις που έχουν έννομο συμφέρον να συμμετέχουν
(π.χ. αυτοκινητόδρομοι), οι φορείς προστατευόμενων περιοχών και η κοινωνία των
πολιτών κ.α. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό σχήμα για το ποιοι μπορεί να είναι οι μέτοχοι
αυτής της Κοινοπραξίας.
Από πού θα βρούμε τους πόρους;
 Από τη συνδρομή των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο.
Κλιμακούμενη και μικρή στην αρχή, αργότερα και καθώς θα εξελίσσεται το
πρόγραμμα μεγαλύτερη.
 Οι πόροι από τη διαχείριση της ιστοσελίδας της διαδρομής κι από τα κοινωνικά
δίκτυα.
 Από διαφημίσεις.
 Από χορηγίες, δωρεές Ιδρυμάτων, Συλλόγων, επιχειρήσεων και ατόμων.
 Από εκδηλώσεις που οργανώνει ο φορέας λειτουργίας.
 Από ίδια διαθέσιμα της Περιφέρειας.
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Η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος είναι οι συνέργειες, καθώς
η δυναμική των συνεργειών μπορεί να κάνει πραγματικότητα το φιλόδοξο σχέδιο της
πολιτικής διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας.
Εδώ θέλω να σταθώ στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ να θέσει 17 στόχους για την αειφόρο
ανάπτυξη, με τους οποίους έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες. Ο 17ος, αφορά τη
συνεργασία για να γίνουν οι άλλοι 16. Θα παραθέσω σχετικά και μια αφρικανική
παροιμία: “Αν θέλεις να πας κάπου γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας κάπου
μακριά, πήγαινε μαζί με άλλους”.
Κλείνοντας, θέλω κι εγώ να πω δυο λόγια για τον κ. Σταύρο Μπένο, καθώς δουλεύουμε
μαζί τα τελευταία 4 χρόνια. Εκτός από την απενοχοποίηση της λέξης
“επιχειρηματικότητα”, έχει απενοχοποιήσει στην κοινωνία μας, σ’ αυτή τη μίζερη φάση
που διανύουμε τώρα, τη λέξη “όραμα” και τη λέξη “έμπνευση”. Γιατί μας εμπνέει και
με το όραμά του μας κάνει να βγάζουμε το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την προσοχή σας».
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος συνόψισε τα
συμπεράσματα.
Αρχικά, ο κ. Μπένος τόνισε ότι πρέπει να συγκροτηθεί στην Περιφέρεια μια πολύ
δυναμική δομή, η οποία θ’ αναλάβει τη συναισθηματική ιδιοκτησία της διαδρομής,
την οικοδόμησή της μέχρι και την παράδοσή της το 2023 στο φορέα λειτουργίας.
«Η δομή αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα είναι σε μια Διεύθυνση της Περιφέρειας που
θα επιλέξετε, η οποία θα διαθέτει δυο - τρία ικανά και αφοσιωμένα στελέχη. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της διαδρομής.
Ωστόσο, το πιο δύσκολο κομμάτι της συζήτησής μας, είναι ο φορέας λειτουργίας. Είναι
αυτό που λείπει δραματικά από τη χώρα μας. Κάνουμε έργα και τα εγκαταλείπουμε. Δε
νοιαζόμαστε για το πώς θα ζήσουν, πώς θα είναι βιώσιμα, πώς θα ενταχθούν στη ζωή
και στην οικονομία.
Ο φορέας λειτουργίας δε θα πρέπει να συγκροτηθεί το 2023, αλλά το ταχύτερο δυνατόν,
ει δυνατόν και σε λίγους μήνες. Θα πρέπει να δείτε τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας
και πώς αυτή θα συμμετέχει, ποια συμμετοχική δομή θα πρέπει να έχει ο φορέας
λειτουργίας, πως θα συμμετέχουν οι δημόσιες δομές, το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά
και ο ιδιωτικός τομέας.
Τί θα κάνει λοιπόν αυτός ο φορέας λειτουργίας; Για να απαντήσω στο ερώτημα
επικαλούμαι τη θεωρία της διοίκησης και του management, γνωστή ως θεωρία της
ολικής ποιότητας.
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Τί είναι η θεωρία της ολικής ποιότητας: όλη η αλυσίδα της διαδρομής πρέπει να είναι
ποιοτική, διότι αν σπάσει ένας κρίκος σπάζει και το προϊόν. Αν αυτή η βιωματική
εμπειρία δεν ισχύει καθολικά, τότε θα τον χάσουμε τον επισκέπτη - πελάτη. Γι’ αυτό το
λόγο καθιερώνουμε και τη θέσπιση του Συμφώνου Ποιότητας.
Άρα λοιπόν, η ρωμαλέα δομή που θα συγκροτηθεί και θα διευθύνει το πρόγραμμα, θα
πρέπει να συντονίσει δεκάδες παίκτες. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί δεν
υπάρχει στη χώρα μας η νοοτροπία των συνεργειών. Από τώρα, λοιπόν, πρέπει να
παραχθεί πνευματικό φορτίο στη χώρα μας για το δεύτερο σκέλος της αειφορίας και της
βιωσιμότητας. Η αιτία της κρίσης στη χώρα μας είναι αυτή: πολιτισμική στο βάθος της,
οικονομική στην εκροή της. Στην παραγωγή πνευματικού φορτίου για την επόμενη μέρα
συμβάλλει και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”.
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος πρόβαλε ένα σχήμα για τη διαχείριση των μνημείων.
Εξηγώντας το ανέφερε περίπου τα εξής:
«Με κόκκινο κύκλο σημειώνονται οι χώροι προστασίας, αρχαιολογικοί ή και
περιβαλλοντικοί. Με κίτρινο κύκλο απεικονίζεται ο φορέας λειτουργίας. Ποιο είναι το
συμπέρασμα; Άλλο πράγμα η διαχείριση των μνημείων (κόκκινος κύκλος) και άλλο
πράγμα η λειτουργία της διαδρομής (κίτρινος κύκλος). Η διαχείριση των μνημείων είναι
υπόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αν λοιπόν ισχύσει το σύστημα της ολικής
ποιότητας στο φορέα λειτουργίας και τη διαδρομή, να είστε σίγουροι ότι θα βιώσουμε
πολύ σύντομα κι ένα σύστημα ολικής ποιότητας διαχείρισης εντός των αρχαιολογικών
χώρων.
Ως προς τη διαχείριση των μνημείων το Υπουργείο Πολιτισμού έχει σήμερα τρεις
ταχύτητες. Η πρώτη είναι οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα μικρά μουσεία που
υπάγονται στις Εφορείες. Η δεύτερη ταχύτητα είναι τ’ ανεξάρτητα μουσεία, τα οποία
έχουν και τη δομή των Εφορειών, π.χ. το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η τρίτη
ταχύτητα ανιχνεύεται σε παραδείγματα, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο
σήμερα ανθίζει.
Συνεπώς, στη λογική των διαδρομών πρέπει να έχουμε δυο συστήματα ποιότητας: το
ένα θα το οικοδομήσει ο φορέας λειτουργίας με το συμμετοχικό σχήμα που θ’
αποκτήσει, το άλλο οφείλει να το κάνει η κοινότητα των αρχαιολόγων μόνη της.
Ωστόσο, ο φορέας λειτουργίας θα πρέπει να συζητήσει με τον κάθε φορέα που θα
διαχειρίζεται τα μνημεία και τους χώρους, ώστε αυτοί να είναι ανοιχτοί 24 ώρες το
24ωρο, να είναι καθαροί κ.α. Επίσης, θα πρέπει ο φορέας λειτουργίας της διαδρομής,
όσο θα εξελίσσεται η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων, να έχει ένα ποσοστό
από την είσπραξη των εισιτηρίων, το οποίο θα διατίθεται για τη συντήρηση της
διαδρομής και των ίδιων των μνημείων.
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Αυτό ήθελα να καταθέσω σαν μια μεγάλη αφετηρία συζήτησης με το Υπουργείο
Πολιτισμού, με τους επιχειρηματίες, αλλά και με φορείς όπως ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ».
Ακολούθως, ο κ. Μπένος αναφερόμενος στο City Break της Αθήνας και στον κ.
Ευτύχη Βασιλάκη, τόνισε ότι για να συγκροτηθεί αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει όλοι
οι φορείς – κρατικοί και ιδιωτικοί - «να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι». Στο σημείο αυτό
ο πρόεδρος αφηγήθηκε το προσωπικό του όραμα για την Αθήνα: «Η Αθήνα είχε στην
αρχαιότητα τα εξής χαρακτηριστικά: διέθετε το λιμάνι της, τον Πειραιά, το θρησκευτικό
και πολιτικό της κέντρο στην Ακρόπολη, αλλά και δύο άλλες απίστευτες οντότητες: την
Ελευσίνα, το μεγαλύτερο ιερό του αρχαίου κόσμου και το Λαύριο που ήταν η
οικονομική πηγή της άνθισης της Αρχαίας Αθήνας. Αυτά όλα θα πρέπει να συνδεθούν
σε ένα ενιαίο ολιστικό προϊόν».
Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Πολίτη, Γενικό
Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, ο οποίος
παρουσίασε τις κοινές δράσεις που υλοποιεί η Εταιρεία που εκπροσωπεί και το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο κ. Πολίτης ανέφερε περίπου τα εξής: «Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
είναι η παλιότερη περιβαλλοντική - Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας στη
χώρα. Είναι ένα Σωματείο που ιδρύθηκε το 1951.
Βασικός άξονας των δράσεών της είναι αφ’ ενός η υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων
και έργων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου προγραμμάτων
και δικτύων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Εδώ και δεκαετίες και λειτουργούμε 5 μεγάλα δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε
εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Επίσης, υλοποιούμε προγράμματα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως το διεθνές πρόγραμμα της
Γαλάζιας Σημαίας (για τις παραλίες) και το “Green Key” για την πιστοποίηση
ξενοδοχειακών μονάδων.
Επίσης, η εταιρεία έχει συντελέσει στη δημιουργία πάρα πολλών προστατευόμενων
περιοχών στην Ελλάδα, αλλά και σε προσπάθειες για την προστασία των συμβολικών
ειδών χλωρίδας και πανίδας στη χώρα μας.
Δεδομένου ότι η φύση και ο άνθρωπος - πολιτισμός τουλάχιστον σ’ αυτήν εδώ τη χώρα
συμβαδίζουν, άλλοτε χέρι - χέρι και άλλοτε με δυσκολίες, ήταν αναπόφευκτο η Εταιρεία
μας να συνεργαστεί με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Μάλιστα, το 2016 υπογράψαμε ένα μνημόνιο
συνεργασίας με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Ήδη να έχουμε και την πρώτη κοινή δράση, καθώς η
Εταιρείας μας συμμετείχε στην κατάστρωση της Ολυμπίας διαδρομής.
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Στο πλαίσιο της διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας κληθήκαμε ως Εταιρεία να
προτείνουμε με φειδώ τις περιοχές φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου που θα
ενταχθούν στη διαδρομή.
Θεωρώντας, λοιπόν, ότι υπάρχει ένας κύριος άξονας της διαδρομής επιλέξαμε κατ'
αρχάς να προτείνουμε πέντε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. Επίσης, όλες τους έχουν άμεση σχέση και
εγγύτητα με σημαντικά μνημεία πολιτισμού.
Η αρχική πρόταση για το φάκελο της διαδρομής από την πλευρά μας περιλαμβάνει τη
συνοπτική παρουσίαση των περιοχών, την περιγραφή των βασικών οδικών
προσβάσεων, αρχικές προτάσεις για έργα, παρεμβάσεις τουριστικής προσβασιμότητας
και ανάδειξης, καθώς και αρχικούς ενδεικτικούς πίνακες προϋπολογισμού.
Ο πρώτος χώρος που προτείναμε είναι ο Παρνασσός (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού και
περιοχή NATURA του Παρνασσού), με προφανή άμεση σχέση με τους Δελφούς και το
δελφικό τοπίο. Εν συνεχεία, επιλέξαμε το όρος Καλλίδρομο, το οποίο έχει σχέση με το
διεθνούς ακτινοβολίας χώρο των Θερμοπυλών και άλλα σημαντικά μνημεία, όπως το
Κάστρο της Μενδενίτσας και την Ιερή Μονάδα Δαμάστας. Το τρίτο σημείο είναι η Οίτη,
η οποία γειτνιάζει με το κάστρο της Υπάτης, την πυρά του Ηρακλέους και με άλλα
πολιτιστικά μνημεία τριγύρω.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Καλλίδρομο και την Οίτη, η εταιρεία μας, σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ υλοποιεί εδώ και 4 χρόνια ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
LIFE, με στόχο την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη αυτών των περιοχών του
δικτύου NATURA. Συνεπώς, στους χώρους αυτούς υπάρχει ήδη και μια αρχική
παρακαταθήκη ήπιων υποδομών ανάδειξης των περιοχών.
Επιπλέον, επιλέξαμε και ένα σημαντικό υγρότοπο, που βρίσκεται στο όρος Τυμφρηστό,
αλλά και την Ευρυτανία με τα μνημεία που υπάρχουν τριγύρω. Παράλληλα, υπάρχει
ένας κατάλογος με άλλες περιοχές οι οποίες μπορούν να προταθούν ανάλογα με το πώς
θα εξελιχθεί η διαδρομή».
Κλείνοντας, ο κ. Πολίτης έδειξε μια σειρά φωτογραφιών των παραπάνω μνημείων της
φύσης.
Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας.
Αρχικά, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε αστειευόμενος ότι η δική του παρουσία είναι
απολύτως περιττή, καθώς όλοι έχουν πια την εικόνα για το τί είναι αυτό που θέλουν
να δημιουργήσουν. Εν συνεχεία, ο κ. Μπακογιάννης, μεταφέροντας και τα
συναισθήματα όλων των συνεργατών του στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος,
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εξέφρασε ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» στον κ. Σταύρο Μπένο και το επιτελείο του
Διαζώματος.
Ο Περιφερειάρχης, ανέφερε περίπου τα εξής: «Αν είμαστε σήμερα εδώ, είναι ακριβώς
επειδή με κόπο, προσπάθεια και πηγαίνοντας ενάντια στις συνήθειες που έχουμε
διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια, καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και δουλεύουμε
μαζί.
Θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα βήμα πίσω. Πριν από περίπου δύο χρόνια
εκλεχθήκαμε στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, τη δεύτερη σε έκταση Περιφέρεια
της χώρας. Η Περιφέρεια αυτή, δυστυχώς, δεν έχει περιφερειακή συνείδηση και είναι
τραυματισμένη, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες και μεγάλες αδικίες. Είναι,
επίσης, μια Περιφέρεια, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεγάλες
προκλήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε
στη διάθεσή μας. Επειδή έχουμε την τύχη να συμπεριλαμβάνουμε στη χωρική μας
αρμοδιότητα τα Οινόφυτα και το Σχηματάρι, λαμβάνουμε περίπου το 1/3 των
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που λαμβάνει η υπόλοιπη χώρα.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τί κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει τη φτώχια και την
ανεργία, οι οποίες είναι ίδιες, αν όχι υψηλότερες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εστιάσαμε,
λοιπόν, στ’ ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, προφανή ή μη. Για παράδειγμα,
επενδύσαμε στην αγροτοδιατροφή, στη νεανική αγροτική επιχειρηματικότητα. Επίσης,
δεδομένου ότι έχουμε τη βιομηχανική ζώνη στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα,
επενδύσαμε στην επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, επενδύουμε χρόνο, προσπάθεια
και πάρα πολλούς πόρους για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα βιομηχανικό πάρκο
εξυγίανσης.
Επιπλέον, επενδύουμε στις υποδομές. Είναι λογικό να θέλουμε να επενδύσουμε όσο
γίνεται περισσότερους πόρους, για να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα, να δώσουμε
τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να βγουν από την απομόνωση και την
εγκατάλειψη που πολλές φορές βιώνουμε.
Υπάρχουν, όμως, και κάποια που δεν είναι τόσο προφανή, ακριβώς γιατί είναι τόσο
ξένα στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, μπήκε στην καθημερινότητά μας ο κ.
Σταύρος Μπένος και μας έφερε σ’ επαφή με κάτι καινούργιο, διαφορετικό, και
ολιστικό, το οποίο, όμως, μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα
νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει σε όλους εμάς μαζί, αλλά και
στον καθέναν ξεχωριστά να βγούμε από τα γραφειοκρατικά μας “σιλό”, να πάψουμε να
σκεφτόμαστε μόνο με βάση τις αρμοδιότητές μας, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα πιο
συνολικά. Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση δουλεύουμε εδώ και ενάμιση χρόνο
περίπου και νομίζω ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Όμως, στην πραγματικότητα έχουμε
πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε μαζί.
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Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να κωδικοποιήσω λίγο την κουβέντα, προσπαθώντας ν’
απαντήσω σε έξι ερωτήματα.
1. Ποια είναι η προσέγγισή μας στην ανάπτυξη;
Η ανάπτυξη είναι μια από τις πιο κακοποιημένες λέξεις στη χώρα μας σήμερα. Εμείς
επιμένουμε να θέλουμε να επενδύσουμε σε πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα διττό
χαρακτηριστικό: πρώτα απ’ όλα τον αειφόρο τους χαρακτήρα, δηλαδή ναι μεν να
καλύψουμε τις ανάγκες του σήμερα, αλλά να σκεφτόμαστε και το αύριο, και βέβαια, το
βιώσιμο χαρακτήρα τους. Δηλαδή να υπάρχουν οργανωτικά σχήματα, τα οποία να
μπορούν από ένα σημείο και μετά ν’ αυτοτροφοδοτούνται, να έχουν δηλαδή τη
δυνατότητα να παράγουν από μόνα τους έσοδα.
2. Ποια είναι η πρότασή μας για την τουριστική ανάπτυξη;
Για εμάς τουρισμός σημαίνει δουλειές, νέες θέσεις εργασίας, εισόδημα. Σημαίνει, όμως,
και κάτι παραπάνω: να μπορέσουμε να προσδώσουμε στ’ αξιοθέατά μας - πολιτισμού
και φύσης - εκείνους τους πόρους που χρειάζονται για ν’ αναπτυχθούν και να
συντηρηθούν.
3. Πώς θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους;
Εμείς θέλουμε να φύγουμε από το κλασικό τουριστικό μοντέλο “ήλιος – θάλασσα”. Δε
σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την αξία του, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να
δώσουμε ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο να είναι πιο πλούσιο ακόμα κι απ’ αυτά.
Μιας και βρισκόμαστε στο Καρπενήσι αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη
πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης. Υπάρχει μια ηπειρωτική χώρα, η οποία έχει ατελείωτους
κρυμμένους θησαυρούς που μπορούμε ν’ αναδείξουμε, γιατί θέλουμε να επιμηκύνουμε
την τουριστική περίοδο, να έχουμε μεγαλύτερη δαπάνη ανά επισκέπτη και βεβαίως ν’
αγκαλιάσουμε ένα μεγαλύτερο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειά μας.
4. Εμείς στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας τί φέρνουμε στο τραπέζι;
Ιαματικό τουρισμό, χειμερινό τουρισμό, τουρισμό δραστηριοτήτων και πολιτιστικό
τουρισμός. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη αυτή την πολιτιστική διαδρομή,
προκειμένου να αξιοποιήσουμε το ιδιαίτερο πολιτιστικό μας απόθεμα και ταυτόχρονα
να δώσουμε τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που έχουμε τόσο πολύ όλοι μεγάλη ανάγκη.
Άρα, λοιπόν, αξιοποιούμε τους αρχαιολογικούς χώρους μας και τα μουσεία με μια
δικτύωση, φυσική ή ψηφιακή και εντάσσουμε στο δίκτυο τα αξιοθέατα της φύσης και
του σύγχρονου πολιτισμού. Βεβαίως, αυτό θα γίνει σταδιακά και δε θα μπούμε σε μια
λογική να τους ικανοποιήσουμε όλους. Ταυτόχρονα, θέλουμε να παρακινήσουμε τον
επιχειρηματικό κόσμο να συμμετέχει ενεργά σ’ αυτό το δίκτυο, να ρίξουμε το τείχος που
χωρίζει το Δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα και να δημιουργήσουμε την πολύ ωραία
αλυσίδα ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών και προϊόντων στον επισκέπτη.
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5. Πώς θα υλοποιηθεί αυτό το φιλόδοξο σχέδιο;
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σ’ ένα καθεστώς “οιονεί χρεοκοπίας”,
υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το νέο ΕΣΠΑ. Μάλιστα, η προγραμματική
περίοδος που τώρα διανύουμε έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες,
καθώς πλέον το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα εστιάζει στα άυλα, στην επιχειρηματικότητα, στην
καταπολέμηση της ανεργίας κ.α. Γι’ αυτό, λοιπόν, και ερχόμαστε να εκμεταλλευθούμε
τις δυνατότητες που μας δίνει το νέο Ε.Σ.Π.Α. και το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, η
Ο.Χ.Ε., η οποία μας επιτρέπει να παντρέψουμε πόρους από πολλά διαφορετικά Ταμεία.
Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουμε τις hard και τις soft ενέργειες. Οι hard
δράσεις είναι για παράδειγμα η αποκατάσταση του Θεάτρου των Δελφών, της Ερέτριας,
το αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας κ.α. Οι soft ενέργειες είναι η προβολή
και η προώθηση της διαδρομής, το λεγόμενο marketing, η διασφάλιση της ποιότητας, το
σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι η κατάρτιση
των επιχειρηματιών και των εργαζομένων.
Ερχόμαστε, λοιπόν, όλοι μαζί και θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που θα
έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την πολιτιστική διαδρομή. Πάμε να δημιουργήσουμε
κάτι καινούργιο, το οποίο θα έχει μια νέα λογική, μια νέα φιλοσοφία. Και βεβαίως ο
στόχος μας, είναι αυτό το καινούργιο να μην πεθάνει όταν θα τελειώσει το
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν φορέα με
την ενεργό συμμετοχή του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που θ’ αναλάβει τη
λειτουργία της διαδρομής, η οποία θα μπορέσει μετά ν’ αυτοχρηματοδοτείται με
συνεισφορές από τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο δίκτυο.
6. Πώς φαντάζεστε την Περιφέρεια σε 5 ή και σε 10 χρόνια;
Για μας το μεγάλο κέρδος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργήσουμε μια
πλατιά κοινωνική συμμαχία, η οποία θα ανοίξει το δρόμο στις συνέργειες όλων των
τομέων της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η Περιφέρεια είναι στην πραγματική ζωή
μια μικρογραφία της Ελλάδος. Όλα τα προβλήματα, όλες οι προκλήσεις, όλες οι
παθογένειες, όλες οι στρεβλώσεις, όλα αυτά που όλοι ζούμε στην καθημερινότητά μας,
όπου κι αν είμαστε, τα βρίσκει κανείς μέσα σ’ αυτή την Περιφέρεια.
Όμως, εδώ προσπαθούμε με μικρά βήματα, να υιοθετήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης και
ν’ αρχίσουμε να παίρνουμε τα πράγματα διαφορετικά, ανάποδα, Ελπίζουμε σ’ αυτή την
προσπάθεια, σ’ αυτό το ταξίδι, σ’ αυτή την περιπέτεια. Όμως, σας θέλουμε δίπλα μας,
γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μόνοι μας δε μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Σας
ευχαριστούμε πολύ.
Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο οποίος ανέφερε περίπου τα
εξής:
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«Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να στήσουμε ή να υποβοηθήσουμε πλατφόρμες διαλόγου σε όλη τη χώρα.
Έχουμε περιέλθει και τις 13 Διοικητικές Περιφέρειες. Μάλιστα, ο κ. Μπακογιάννης είχε
την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει πέρυσι.
Στα διευρυμένα Περιφερειακά Συνέδρια, λοιπόν, κάναμε μια προσπάθεια να
προτάξουμε τα καλά παραδείγματα, τους start uppers, τους τοπικούς φορείς, τους νέους
ανθρώπους και μετά τους πολιτικούς. Στην Καλαμάτα, λοιπόν, καλέσαμε έναν αιώνιο
έφηβο, τον κ. Σταύρο Μπένο, ως καλό παράδειγμα. Τον καλέσαμε, επίσης, στην
Κοζάνη, στη Φλώρινα και έπεται συνέχεια.
Ειπώθηκε κάτι χτες που με εκφράζει απόλυτα: στην Ελλάδα μάθαμε να μιλάμε με
αντιθέσεις, ήρθε, όμως, η ώρα να μιλήσουμε και να δουλέψουμε με συνθέσεις. Το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό υπάρχει γι’ αυτή την προσέγγιση, η οποία
μπορεί να σώσει όχι μόνο τη χώρα, αλλά κα την Ευρώπη.
Χάρηκα ιδιαίτερα για την προσπάθεια της Clio Muse, καθώς ενισχύουμε τα νέα παιδιά,
τα οποία παρά την κρίση και τις δυσκολίες επιχειρούν, προσπαθούν και πετυχαίνουν.
Λοιπόν, αυτήν την πρωτοβουλία προσπαθούμε να περιφέρουμε σε όλη την Ελλάδα.
Σχετικά με τα Ε.Σ.Π.Α., τα κράτη μέλη, οι κυβερνήσεις, οι Περιφέρειες είναι κυρίως
αρμόδιοι για τις πολιτικές σχετικά με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε,
όμως, και τη σύνθεση αυτών, δηλαδή την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, που
επωφελείται από ευρωπαϊκές πολιτικές, εργαλεία και χρηματοδοτήσεις, με βάση τα
άρθρα 3 και 167 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπουν τη
διατήρηση, την προστασία και την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της πραγματικότητας (σύμφωνα με στοιχεία του ’14)
είναι ότι η συμβολή των δράσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά
στην τουριστική βιομηχανία εκτιμάται σε 335 δις το χρόνο. Επίσης, από τα συνολικά 20
περίπου εκατομμύρια θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα στην Ευρώπη, τα 9
εκατομμύρια προέρχονται από δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό.
Βεβαίως την προηγούμενη περίοδο Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων (2007-2013)
είχαμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Στο διάστημα αυτό επενδύθηκαν περί τα 4 δις από
το ΕΤΠΑ (Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής), καθώς και 1,2 δις από το FEOGA
(Γεωργικό Ταμείο) σε θέματα υποδομών για τις αρχαιολογικές περιοχές στην Ευρώπη.
Στο καινούργιο (7ο Πλαίσιο Στήριξης) του 2014-2020 θα δαπανηθούν περίπου 100
εκατομμύρια μόνο για μελέτες.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη της
ευρωπαϊκής πολιτικής για τον πολιτισμό. Αναφέρομαι στη σημαντική ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε τον Ιούνιο του 2014, με τίτλο «Για μια
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ολοκληρωμένη προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» (towards an
integrating approach to cultural heritage for Europe).
Τί είναι αυτό: Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
υποβοηθήσει τα κράτη μέλη και τις Δημόσιες Υπηρεσίες τους να συνεργαστούν με τον
ιδιωτικό τομέα και τους φορείς, σε συνδυασμό βεβαίως με την υποστήριξη των
Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τομεακών προγραμμάτων
όλων των εργαλείων του πολιτισμού και του τουρισμού.
Την ίδια χρονιά, το Δεκέμβρη του ’14, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση στο κομμάτι αυτό,
προσθέτοντας state of play and perspectives. Οι προεκτάσεις βεβαίως αυτές ήταν πιο
εύστοχες για την ένταξη των δράσεων στις πολιτικές συνοχής και στην περιφερειακή
πολιτική, σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του 2007-2013.
Θ’ αναφέρω τρεις κύριες δράσεις, όχι σχετικές με το ΕΣΠΑ αναγκαστικά:
 Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: μια δράση σε συνεργασία
με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την οποία υποβοηθείται η επισκεψιμότητα
εκατοντάδων αρχαιολογικών χώρων στην Ευρώπη που δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστοί ή στερούνται υποδομών. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό τα τελευταία
χρόνια παρακινούνται οι επισκέπτες (περίπου 20 εκατομμύρια άτομα το χρόνο)
να επισκεφθούν τους λιγότερο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους, σε συνδυασμό
βεβαίως με πολιτιστικά δρώμενα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 Μια άλλη δράση είναι το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική
Κληρονομιά, που είναι γνωστό και ως βραβείο της Europα Nostra. Αυτό το
βραβείο επιβραβεύει αν θέλετε εξέχουσες δράσεις και επιτεύγματα στον τομέα
της προστασίας και προβολής, με άξονα τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Το βραβείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς που περιλαμβάνει διάκριση για
ευρωπαϊκούς αρχαιολογικούς χώρους με υψηλή συμβολική σημασία για την
ευρωπαϊκή ιστορία και βεβαίως κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που φέρουν πιο
κοντά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους, αλλά και με τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε κάτι πιο πρόσφατο: στην πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών για ν’
ανακηρυχθεί το 2018 σε Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βεβαίως επ'
αυτού γνωμοδότησε θετικά και μ’ ενθουσιασμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Αντωνακόπουλος, μετέφερε τα λόγια των Ευρωβουλευτών:
«Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συνοχή των τοπικών
κοινοτήτων σε μια χρονική στιγμή, κατά την οποία η πολιτιστική πολυμορφία εντείνεται

68

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ

στις κοινωνίες της Ευρώπης. Οι χώροι στους οποίους έχει απονεμηθεί το σήμα
Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχουν ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και
επελέγησαν για το ρόλο τους στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ως εκ τούτου συμβολίζουν τα
ευρωπαϊκά ιδεώδη, τις αξίες, την ιστορία και την ολοκλήρωση της Ευρώπης και
φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες πιο κοντά. Παράλληλα με τις
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, αυξάνουν την αίσθηση των Ευρωπαίων
πολιτών ότι ανήκουν σ’ έναν κοινό πολιτισμικό χώρο. Συνεπώς πρέπει να επιδιωχθούν
οι συμπληρωματικότητες με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το 2018.
Η εφαρμογή νέων συμμετοχικών και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων, όσον αφορά τις
πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που
αναγνωρίζουν ίση αξιοπρέπεια σε όλες τις πολιτιστικές κληρονομιές, και ο παράλληλος
σεβασμός του άρθρου 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μπορούν ν’ αυξήσουν την εμπιστοσύνη, την αμοιβαία αναγνώριση και την
κοινωνική συνοχή».
Κλείνοντας, ο κ. Αντωνακόπουλος ανέφερε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν πρωτοβουλίες, όπως
αυτή του Διαζώματος.
Η κα Κλημεντίνη Διακομανώλη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ευχαρίστησε θερμά το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον κ. Μπένο που κάλεσε για πρώτη φορά
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Συνάντηση των
Εταιρικών μελών του Διαζώματος.
Εισαγωγικά η κα Διακομανώλη ανέφερε ότι η πρωτοβουλία του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» δεν είναι κάτι άγνωστο για τα ευρωπαϊκά όργανα και τους Συλλόγους
των ανθρώπων που ζουν και δουλεύουν εκεί, δηλαδή τον «ΚΥΚΛΟ» και την
«ΑΡΓΩ». Εν συνεχεία, η κα Διακομανώλη διατύπωσε την πρόσκληση να φιλοξενηθεί
το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παρουσιαστεί εκεί το έργο του.
«Με την ευκαιρία αυτή, πρόσθεσε, θα μπορούμε να “εκμεταλλευτούμε” ένα μεγάλο
network ανθρώπων και τη μεγάλη δύναμη της Ελληνικής διασποράς».
Ακολούθως, η κα Διακομανώλη μίλησε για τον τουρισμό και την Ελλάδα,
αναφέροντας περίπου τα εξής:
«Η Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς τουριστικούς
προορισμούς της Ευρώπης, χάρη στην ασύγκριτη πολιτιστική κληρονομιά που έχει και η
οποία περιλαμβάνει μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές πόλεις,
μουσική, γαστρονομία και χορό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτισμού ως μέρους της
ευρωπαϊκής τουριστικής εμπειρίας, αλλά και ως στοιχείου που θα ενισχύσει το προφίλ
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της Ελλάδας και της Ευρώπης ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού. Συνεπώς,
υποστηρίζει τον τουριστικό τομέα με βάση τρεις άξονες κυρίως:
 Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον
τουριστικό τομέα.
 Καθοδήγηση σχετικά με την ψηφιακή και τεχνολογική εξέλιξη, κυρίως στον
τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας.
 Βελτιστοποίηση της καθημερινής διαχείρισης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των αναγκών
για την τόνωση της ανάπτυξης από τη μια πλευρά και τη διατήρηση των ιστορικών
χώρων και τοπικών παραδόσεων από την άλλη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής πολιτικής για τη Στερεά Ελλάδα της
περιόδου 2014-2020 οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την περιφέρεια
περιλαμβάνουν:
 Στήριξη στην τεχνολογική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, βάσει των
επενδυτικών ευκαιριών.
 Προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού στις αναπτυξιακές απαιτήσεις
της Περιφέρειας.
 Βιώσιμη ανάπτυξη και αναδιοργάνωση των βιομηχανικών ζωνών, εκεί όπου
αυτές βρίσκονται.
 Ενεργειακή απόδοση.
 Βιωσιμότητα της ενεργειακής παροχής στην Περιφέρεια.
Όσον αφορά την πρόταση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, αυτή την καινοτόμο ιδέα σε
παγκόσμια κλίμακα, το ολιστικό project θεωρούμε ότι έχει πλεονέκτημα, διότι αφορά το
χώρο του πολιτισμού, έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει τη
διαφορά.
Η αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας χώρων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει στον ταξιδιώτη κυρίως των ξένων χωρών, που όταν
έρχεται στην Ελλάδα βλέπει τόσο πυκνά και ποικίλα πράγματα. Όμως σήμερα ο ξένος
επισκέπτης, όταν έρχεται εδώ, παρατηρεί ότι πολλά από τα μνημεία και πολλοί απ’ τους
χώρους είναι terra ingognita, δε γνωρίζει δηλαδή την ύπαρξή τους ή δε μπορεί να
αναγνωρίσει την ύπαρξή τους και τα προσπερνάει αδιάφορα.
Ενώνοντας, λοιπόν, περιφερειακές ενότητες, αρχαιολογικούς χώρους, πολλά χιλιόμετρα
διαδρομής και πολλές χιλιάδες χρόνια ιστορίας, το έργο που ανέλαβαν να εκπονήσουν
το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και οι αρμόδιοι φορείς δημιουργεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο
προϊόν πολιτιστικού τουρισμού. Παράλληλα, διασώζει και δίνει ζωή σε μια μεγάλη
γεωγραφική περιοχή.
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Δεν πρόκειται για ένα τυπικό εξωραϊσμό με στόχο απλά την προσέλκυση περισσότερων
επισκεπτών, αλλά πρόκειται για ένα έργο-τομή στην καθημερινότητα, τη ζωή και το
βιοπορισμό των κατοίκων της περιοχής. Δεν αφορά απλές παρεμβάσεις στα μνημεία,
αλλά και παρεμβάσεις σε βασικές υποδομές. Επίσης, προωθεί τη σύνδεση του έργου με
την τοπική κοινωνία και παραγωγή, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
τοπικών κοινωνιών και την αύξηση της απασχόλησης.
Η όλη προσπάθεια θεωρούμε ότι αποτελεί, επίσης, ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα
προς μίμηση για θέματα συνεργειών και συνεργασιών, ένα πράγμα στο οποίο η Ελλάδα
δεν είναι πρωταθλητής. Περιφέρειες, Υπουργεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων,
Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επαγγελματίες του Τουρισμού, Τοπικοί
Παραγωγοί Προϊόντων, το ΔΙΑΖΩΜΑ, όλοι οι φορείς συνεργαζόμενοι για την
υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής, αναδεικνύουν και αποδεικνύουν τη δυναμική
της συνεργασίας, τη διαφορά που μπορεί να κάνει, τα αποτελέσματα που μπορεί να
φέρει προς όφελος των πολλών και προς όφελος όλων.
Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με 80% του
συνολικού προϋπολογισμού, άνω των 37 εκατομμυρίων και συνολικά άνω των 20 δις,
θα έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε μια
δυσχερή περίοδο που διανύει και με όρους πρωτοφανείς για την ιστορία της Ένωσης.
Ένα πρόσφατο απτό παράδειγμα επιτυχημένης πρωτοβουλίας του Διαζώματος είναι η
επιτυχία της πρωτοβουλίας Crowdfunding για το θέατρο της Κασσώπης, το οποίο
εντάσσεται στην Πολιτιστική Διαδρομή των Θεάτρων της Ηπείρου. Το πρόγραμμα της
Ηπείρου είναι το πρώτο πρόγραμμα στον τομέα του πολιτισμού που εντάχθηκε στη νέα
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Είναι μια στοχευμένη δράση, ένα προϊόν, το οποίο
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Ο τρόπος υλοποίησής του δεν έχει σε
τίποτα να ζηλέψει πρωτοβουλίες του εξωτερικού και είναι εξαιρετικό παράδειγμα
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων που διοχετεύονται μέσα από το γνωστό Ε.Σ.Π.Α.
Αυτό που συντελείται στην Ελλάδα σήμερα με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και την ενοποίηση των
αρχαιολογικών χώρων είναι ίσως συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας της ενοποίησης
των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας που έλαβε χώρα πριν από 20 χρόνια και που
απολαμβάνουμε όλοι σήμερα.
Θα ήθελα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αντιπροσωπείας της στην
Ελλάδα να σας διαβεβαιώσω ότι θα παρέχουμε με πολλή χαρά χειροπιαστή βοήθεια για
την ευόδωση των στόχων του Διαζώματος.
Και θα μου επιτρέψετε μια τελευταία προσωπική παρατήρηση: έχω την αίσθηση ότι
ήλθε η στιγμή το ολιστικό Greek success story που λέγεται ΔΙΑΖΩΜΑ να ενισχύσει και
να δώσει φτερά ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά του σε ορίζοντες εκτός Ελλάδας.
Θα πρέπει να το κάνει, κατά τη γνώμη μου, με μια καλή επικοινωνιακή πολιτική προς
τους φυσικούς εταίρους της χώρας, τις ευρωπαϊκές χώρες, και με εργαλεία, όπως η
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τεχνολογία, οι γλώσσες και το networking, δηλαδή τη διασύνδεση με τον ελληνισμό του
εξωτερικού, των ευρωπαϊκών χωρών και των Βρυξελλών.
Θα έλεγα ότι στο πεδίο αυτό υπάρχει "πεδίο δόξης λαμπρόν", γιατί οτιδήποτε έρχεται
από την Ελλάδα και είναι υγιές και με πάθος, βγάζει τη χώρα μας μπροστά. Υπάρχει ένα
τεράστιο δυναμικό εκεί έξω που έχει την ανάγκη να το αγκαλιάσει γιατί είναι στοιχείο
της ταυτότητάς μας».
Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο οποίος ανέφερε περίπου τα εξής:
«Είναι χαρά μου που είμαι σήμερα ανάμεσά σας και ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά
που βρίσκομαι με τους ανθρώπους του Διαζώματος.
Άκουσα λέξεις όπως “συνεργασία” και μάλιστα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
“αξιολόγηση”, “αξιοκρατία”, “αποτελεσματικότητα”, “επαγγελματισμό”, λέξεις που
τις λέμε συνέχεια στο Σ.Ε.Β., τις πιστεύουμε και προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε.
Άκουσα, επίσης, για την Ευρώπη, γιατί πράγματι οι επιχειρήσεις έδωσαν τον καταλύτη,
αλλά τ’ αντιδραστήρια και τα πραγματικά χρήματα έρχονται από την Ευρώπη. Αυτό
είναι πολύ καλό να το θυμόμαστε πάντοτε, ιδίως τώρα τελευταία που αμφισβητείται η
Ευρώπη και το τί προσφέρει πραγματικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα.
Αλλά όλες αυτές οι λέξεις για να υλοποιηθούν χρειάζονται τους ανθρώπους. Και
χαίρομαι πραγματικά και χωρίς ίχνος κολακείας να μιλάω για το Σταύρο Μπένο. Είναι
ο άνθρωπος που πραγματικά είδε ποιος είναι ο πλούτος της Ελλάδας. Αυτός, λοιπόν, ο
εμπνευσμένος άνθρωπος, ο οποίος επενδύει χρόνο και κόπο για να δώσει νόημα και να
κάνει πράξη λέξεις και έννοιες που λείπουν απ’ τη χώρα μας, όπως είναι η κουλτούρα,
η σύνθεση, η δικτύωση, η συλλογικότητα, με προσήλκυσε και με γοήτευσε. Συνεπώς, ο
Σ.Ε.Β. έγινε Εταιρικό μέλος του Διαζώματος. Ομολογώ ότι λυπάμαι που η εταιρεία μου
δεν είναι μέλος του Σωματείου, αλλά θα φροντίσω να λυθεί αυτό το μικρό πρόβλημα.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό ν’ αναλογιστώ πώς κατάφερε ο Σταύρος να φτάσει εδώ που
είσαστε σήμερα, δηλαδή στο μέσο της διαδρομής.
Ο Σταύρος διηγείται εξαιρετικές ιστορίες και εκφράζει την ανάγκη του να δημιουργεί
ιστορίες, να εμπνέεται από αυτές, και μέσα σ’ αυτές να μπορεί να πάρει παρακάτω. Η
Ελλάδα διαθέτει τεράστια ιστορία. Διαθέτει τόση πολλή ιστορία που μας έχει τους
περισσότερους να κοιτάμε προς τα πίσω, χωρίς να βλέπουμε προς τα μπρος. Κι αυτό
είναι και το πρόβλημά μας. Πολλές φορές η ιστορία μας βαραίνει και μας διαιρεί, αυτό
νομίζω το ζούμε και πρόσφατα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Σταύρος πήρε την ιστορία και την έκανε καύσιμο για το μέλλον.
Κυριολεκτικά μπορούμε να πούμε ότι το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την
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ιστορία της χώρας μας, τον πολιτισμό που έχει παράξει και τα μνημεία, προκειμένου να
δώσει μια ώθηση προς τα μπρος στη χώρα.
Και αν μου επιτραπεί η έκφραση, το “ΔΙΑΖΩΜΑ” δημιουργεί ένα είδος “Φιλικής
Εταιρείας”, δηλαδή μια συνωμοσία ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να πάνε τη χώρα
προς τα μπρος. Αυτός, λοιπόν, ο μετασχηματισμός του ιστορικού και πολιτιστικού μας
περιεχομένου θα μπορέσει να κινητοποιήσει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, να
κάνει το προϊόν μας ελκυστικό και γνωστό στο εξωτερικό.
Από κει και πέρα, αυτό που μένει να κάνουμε εμείς ως φορείς, είναι να βοηθήσουμε την
προσπάθεια του Σταύρου και όλων σας, ώστε να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το όραμα.
Στις 11 και 12 Μαΐου διοργανώνουμε ένα συνέδριο για την Ψηφιακή Οικονομία στο
Σ.Ε.Β. Δεδομένου ότι ο ψηφιακός κόσμος γίνεται ουσιαστικό εργαλείο για την προβολή
όλων των δρώμενων κάθε χώρας και σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι είναι μια καλή
ευκαιρία να βγει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έξω από τα στενά πλαίσια των εσωτερικών
συζητήσεων και συναντήσεων και να προβάλει το έργο του προς τα έξω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαι πραγματικά συγκινημένος που μπορώ
να δω μια προσπάθεια τόσο αξιόλογη να έχει παρόν και μέλλον».
Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο κ. Γιάννης Ρέτσος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε τον πρόεδρο
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την ευκαιρία που δίνει σε όλα τα
Εταιρικά του Μέλη να βρίσκονται μαζί και να συζητούν για πράγματα που τους
ενώνουν και αγαπούν. Έπειτα ο κ. Ρέτσος μίλησε για τον τουρισμό και ανέφερε
περίπου τα εξής:
«Νομίζω ότι εμείς που εμπλεκόμαστε στον τουρισμό προσπαθούμε να συνενώσουμε
υποπροϊόντα και δράσεις, να εμπλέξουμε ανθρώπους και τοπικές κοινωνίες,
προκειμένου να φτιάξουμε το πραγματικό, ελληνικό τουριστικό προϊόν.
Αυτό που κάναμε τόσα χρόνια και που για δεκαετίες πουλούσαμε ήταν το γνωστό
“ήλιος και θάλασσα”. Ήταν η εύκολη λύση από τη μία, από την άλλη είχαμε και πάρα
πολλά στερεότυπα, όπως η ενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, η αδυναμία τις να
συνεργαστεί ο ιδιωτικός τομέας με το κράτος, την κεντρική κυβέρνηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μονοδιάστατο τουριστικό μας προϊόν, και περιοχές όπως η
Στερεά Ελλάδα να μένουν στην αφάνεια, παρ’ ότι έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν.
Αυτό νομίζω ότι σήμερα αλλάζει και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς στον
Σ.Ε.Τ.Ε.

73

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ – 21, 22 και 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Προσπαθούμε, δηλαδή, πια να γεμίσουμε τα ράφια με τα διαφορετικά τουριστικά
προϊόντα, πλέον του γνωστού προϊόντος “ήλιος και θάλασσα”. Αν και σύμφωνα με μια
μελέτη της PWC για τη στρατηγική του ελληνικού τουρισμού για το 2021, το μοντέλο
“ήλιος και θάλασσα” παραμένει το πιο δυνατό πανευρωπαϊκά προϊόν. Όμως το
δεύτερο που είναι εντυπωσιακό είναι ο πολιτισμός.
Επίσης, η ίδια έρευνα έδειξε ότι με πάρα πολύ μικρές επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να
μην ξεπερνάνε τα 95 εκατομμύρια ετησίως, μπορούμε από τον πρώτο χρόνο να έχουμε
700 εκατομμύρια επιπλέον έσοδα μόνο από τον πολιτιστικό μας τουρισμό.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να επικεντρωθούμε. Εμείς, ως Σ.Ε.Τ.Ε. θα είμαστε δίπλα στην
πρωτοβουλία του Διαζώματος, καθώς μαθαίνουμε από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” πώς μπορείς
ουσιαστικά να ενεργοποιείς χρήματα, τα οποία υπάρχουν, χωρίς να χρειάζεται να ζητάς
χρήματα από το Δημόσιο.
Επίσης, θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε στο δημόσιο διάλογο για ν’ αμβλυνθούν
διαφωνίες που ενδεχομένως ακόμα υπάρχουν, όπως κάποιες απόψεις αρχαιολόγων ότι
πρέπει τα μνημεία να παραμένουν κλειστά ή ακραίες απόψεις του ιδιωτικού τομέα που
μιλάνε για την απόλυτη εμπορευματοποίησή τους.
Εμείς πιστεύουμε ότι καταφέρνοντας να συνδέεις τον τουρισμό και τον πολιτισμό, έχεις
χρήματα για τη χώρα, για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και χρήματα, τα οποία μπορούν
να επανεπενδυθούν τόσο για τη συντήρηση αυτών των μνημείων, όσο και για την
ανάδειξη νέων.
Και το εργαλείο που έχουμε φτιάξει εδώ και 4 χρόνια με τη Marketing Greece θα είναι
στη διάθεση του Διαζώματος. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε εκεί είναι το branding και το
marketing του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οπότε θα είμαστε σε πολύ στενή
συνεργασία, διότι πράγματα που θέλει να κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” μπορούμε εμείς να τα
κάνουμε αφιλοκερδώς μέσω της Marketing Greece.
Κλείνοντας, επειδή αναφέρθηκε ήδη το θέμα της Αθήνας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” ν’ ασχοληθεί λίγο με την Αθήνα, καθώς είναι παρεξηγημένη. Ως
πρωτεύουσα θεωρείται ότι έχει την προνομιακή μεταχείριση και αντιμετώπιση από
όλους, δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα. Δυστυχώς, η Αθήνα είναι η πιο
υποβαθμισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης και ο πλέον ασήμαντος city break
προορισμός της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι αυθαίρετο, αλλά προκύπτει από μελέτες,
έρευνες και μετρήσεις που κάνουμε για την επισκεψιμότητά της και τις μέσες τιμές των
ξενοδοχείων της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Σταυρούλα Κακαουνάκη, Αντιπρόεδρος
Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, η οποία αρχικά συνεχάρη τον κ. Μπένο
για τους συνεργάτες του. «Δεν είναι μόνο ότι έχετε ένα όραμα, πρόσθεσε, ξέρετε και
επιλέγετε ανθρώπους με γνώσεις και διάθεση για εθελοντισμό και δράση.
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Εκμεταλλεύεστε έναν ανθρώπινο πλούτο με καλή θέληση, για ένα σοβαρό σκοπό, για
ένα κεφάλαιο της χώρας που είναι ο πολιτισμός και η φύση».
Αμέσως μετά, η κα Κακαουνάκη μίλησε για την επιχειρηματικότητα και τη δράση
του Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, αναφέροντας περίπου τα εξής:
«Σα Σύνδεσμος Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ
περισσότερα. Είμαστε τμήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ένας Σύνδεσμος
που αντιπροσωπεύει το 80% των βιομηχανιών της στη Βοιωτία. Στη Βοιωτία υπάρχουν
σημαντικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν κι επιβιώνουν μέσα στο
δύσκολο χώρο της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και των δυσχερειών που βλέπουμε
καθημερινά. Παρά ταύτα, εμείς είμαστε πρόθυμοι και διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι
εσείς μας προτείνετε και να συμβάλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό που μόνο θα ήθελα λίγο να σας επισημάνω (από την εμπειρία μου στην ΕΤΠΑ,
στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ και στο Σύνδεσμο) είναι το ότι ο φορέας λειτουργίας, τον οποίο
θα επιλέξετε, θα πρέπει να είναι ευέλικτος και αποφασιστικός. Εάν υπάρχει πολυφωνία,
φοβάμαι ότι δε θα μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Απλώς εκφράζω το φόβο μου,
διότι εσείς έχετε τον τρόπο να τα συνδέετε αυτά και να τα οργανώνετε.
Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος στη διαχείριση του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο οποίος εδρεύει
στη Θίσβη, ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από το
εξωτερικό. Επίσης, έχουμε ένα πολύ ωραίο λιμάνι, το οποίο σας καλώ να επισκεφθείτε.
Μάλιστα, είχα κι εγώ προβληματιστεί ως Διευθύνουσα για το τί μπορούσαμε να τους
προσφέρουμε.
Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα κιόσκι στις εγκαταστάσεις μας, όπου
θα μπορούν να βλέπουν οι επισκέπτες μας τι μπορούν να επισκεφθούν γύρω τους. Σε
πρώτη φάση εμείς έχουμε τον τρόπο και το μέσο να τους οδηγήσουμε και να τους
ξεναγήσουμε στα μνημεία, αρκεί να είναι επισκέψιμα».
Τέλος, η κα Κακαουνάκη τους ευχαρίστησε όλους.
Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η κα Θέκλα Τσιτσώνη, πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
και Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ., η οποία ευχαρίστησε κατ' αρχάς τον πρόεδρο του Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
για την πρόσκλησή του, καθώς, επίσης, και τον Περιφερειάρχη, κ. Μπακογιάννη για
τη φιλοξενία. Εν συνεχεία, δήλωσε εντυπωσιασμένη από τις δράσεις του Διαζώματος
και συνεχάρη τον κ. Μπένο και όλους για τα σπουδαία επιτεύγματα.
Ακολούθως, μιλώντας για το φυσικό περιβάλλον η κα Τσιτσώνη είπε περίπου τα
εξής:
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«Όπως είπε και ο Νομπελίστας ποιητής μας, Οδυσσέας Ελύτης: “το φυσικό περιβάλλον
δεν είναι όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλό σύνολο γης φυτών και
υδάτων, είναι η προβολή ενός λαού επάνω στην ύλη”. Άρα το φυσικό περιβάλλον είναι
αποτέλεσμα εκατομμυρίων ετών, κρύβει τη σοφία του λαού που το δημιούργησε και το
σεβάστηκε για αιώνες. Για τους λόγους αυτούς η προστασία του σήμερα είναι
απαραίτητη και επιβεβλημένη, ώστε ν’ αποτελέσει μοχλό της βιώσιμης ανάπτυξης σε
τοπικό, αλλά και σ’ εθνικό επίπεδο.
Ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον, οι αρχαίοι πολιτισμοί
μεγαλούργησαν σε περιοχές με μεγάλη βιοποικιλότητα, αλλά ταυτόχρονα η φύση είναι
και πηγή έμπνευσης των ίδιων των πολιτισμών. Τα μονοπάτια της φύσης ως
συμπληρωματικές διαδρομές μπορούν να συνδεθούν με σημεία μεγάλου ιστορικού και
πολιτισμικού ενδιαφέροντος και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα συνδυάζει τις
πολιτιστικές με τις πράσινες διαδρομές.
Έχουν ήδη επιλεγεί οι διαδρομές αυτές για τη Στερεά Ελλάδα. Εδώ ο φορέας μας
μπορεί να συμβάλει στο τμήμα του Παρνασσού, όπου υπάρχουν προγράμματα LIFE για
το Καλλίδρομο και την Οίτη. Για τον Παρνασσό, παρ’ όλο που είναι το βουνό στο
οποίο ανακηρύχθηκε ο δεύτερος μετά τον Όλυμπο εθνικός δρυμός από το 1938, δεν
έχουν γίνει ιδιαίτερες μελέτες για το περιβάλλον. Ο φορέας μας προσπαθεί να καλύψει
το κενό αυτό.
Όπως παρουσίασε χτες η κα Λαναρά, έχουν καταγραφεί περιβαλλοντικές διαδρομές από
το προσωπικό του φορέα, τις οποίες προσπαθούμε με έντυπα και ημερίδες να
προωθήσουμε. Τις τελευταίες μέρες έχουμε συνάψει και μια συνεργασία με το Τμήμα
Πληροφορικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό που
θα εφαρμόζεται στις «έξυπνες συσκευές» και θα ενημερώνει τον επισκέπτη για τις
διαδρομές του Παρνασσού.
Επίσης, ο φορέας μας προσπαθεί να καταστήσει τον Παρνασσό έναν προορισμό για 12
μήνες το χρόνο. Επομένως, προσπαθούμε μέσα από συνεργασίες με Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να αναπτύξουμε μια δράση για το περιβάλλον.
Παράλληλα, εκπονείται διδακτορική διατριβή με θέμα τη συμβολή του φυσικού
περιβάλλοντος στην ανάδειξη των πολιτισμικών τοπίων του Παρνασσού, στην οποία
είμαι επιβλέπουσα. Επίσης, ο φορέας μας με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου
έχει ολοκληρώσει μελέτη με τίτλο “Δημιουργία τοπικού συμπλέγματος βιώσιμου
τουρισμού – Μελέτη υπάρχουσας τουριστικής δημιουργικής ικανότητας στην περιοχή
του Παρνασσού”. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Περιφέρεια προσπαθούμε να
ξεκινήσουμε τη διαδικασία, ώστε να εντάξουμε τον Παρνασσό στα γεωπάρκα της
UNESCO.
Σας προτρέπω να μπείτε στο site του φορέα μας για να ενημερωθείτε για όλους τους
φυσικούς θησαυρούς του Παρνασσού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο μοντέλο
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διότι συγκεντρώνει φύση, ιστορία και πολιτισμό.
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Θεωρώ ότι η συνεργασία του φορέα με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” για τη δημιουργία του δικτύου,
όπου θα περιλαμβάνεται και ο Παρνασσός, μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη
της περιοχής. Για την επιτυχία βέβαια των δράσεων, απαιτείται στενή συνεργασία και
με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με τους 4 Δήμους που ακουμπούν στον
Παρνασσό.
Συμφωνώ με τον κ. Μπένο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία του
δικτύου των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών, αλλά η διαχείρισή τους.
Επομένως, η πρόταση του δικτύου των φορέων διαχείρισης είναι να δημιουργηθεί
κεντρικά ένας φορέας, ώστε να μην υπάρχουν τοπικά συμφέροντα που θα δημιουργούν
προβλήματα στη διαχείριση και προώθηση της προβολής της περιοχής».
Κλείνοντας, η κα Λαναρά ευχήθηκε καλή επιτυχία στο στρατηγικό στόχο του
Διαζώματος και ιδιαίτερα στον κ. Μπένο και δήλωσε την προθυμία τους για
μελλοντική συνεργασία ανάμεσα στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
Αμέσως μετά χαιρέτισε τη συνάντηση ο κ. Νίκος Σουλιώτης, Δήμαρχος
Καρπενησίου, αναφέροντας περίπου τα εξής:
Νιώθω συγκινημένος και περήφανος που φιλοξενώ σήμερα στο Δήμο Καρπενησίου μια
μεγάλη οικογένεια και βέβαια τον Πρόεδρο αυτής της πρωτοβουλίας, κ. Σταύρο Μπένο,
με τον οποίο η πρώτη μου επαφή ήταν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, στους σεισμούς της
Καλαμάτας. Είναι ένας άνθρωπος που τα κατάφερε στα δύσκολα. Στην πορεία του και
όταν χρειάστηκε έκανε σημαντικά πράγματα.
Στην πορεία συναντήθηκα με τον κ. Μπακογιάννη, ο οποίος μ’ ενέπλεξε το 2010 για την
Αυτοδιοίκηση. Σήμερα συνεχίζουμε με στόχο και με όραμα το καλύτερο για τον τόπο
μας.
Είμαστε ένας μικρός τόπος, στον οποίο όμως τα τελευταία χρόνια μάθαμε να
συνεργαζόμαστε. Μάθαμε να συνθέτουμε και να λειτουργούμε ο ένας για τον άλλον, στα
πρότυπα της δικής σας πορείας και έτσι νιώθουμε ότι μπορούμε να επιβιώσουμε.
Το Καρπενήσι είναι μια πόλη 7.000 κατοίκων με 49 χωριά και 163 οικισμούς.
Άνθρωποι, οι οποίοι επιβιώνουν σε δύσκολες συνθήκες, με μια Αυτοδιοίκηση που
προσπαθεί να σταθεί δίπλα τους και να συνθέσει δυνάμεις».
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να δουν τις κρυφές
ομορφιές του τόπου του, να μιλήσουν με τους ανθρώπους και να νιώσουν την
ευρυτανική φιλοξενία και τους ευχαρίστησε όλους.
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Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η κα Νατάσα Κρεντς, Διευθύντρια Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων στη ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η οποία μίλησε για τη συνεργασία της
Εταιρείας με το «ΔΙΑΖΩΜΑ», αναφέροντας περίπου τα εξής:
«Εμείς στην εταιρεία ΒΙΚΟΣ αισθανόμαστε πια μια οικογένεια με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Η
ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και
αποτελεί μια από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των
εμφιαλωμένων νερών.
Η εταιρεία λειτουργεί τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή, τα
δυο εργοστάσια παράγουν φυσικά μεταλλικά νερά, επιτραπέζια νερά και αναψυκτικά
και βρίσκονται στα παραδοσιακά και αυστηρά προστατευόμενα Ζαγοροχώρια
Ιωαννίνων, ενώ το τρίτο μας εργοστάσιο, η PETCOM Plastics βρίσκεται στη ΒΙΠΕ
Ιωαννίνων και παράγει πλαστικά προπλάσματα φιαλών.
Στη μεγάλη μας οικογένεια έχουν προστεθεί μετά από δυο χρόνια εντατικής έρευνας και
ανάπτυξης, 8 φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά. Η Εταιρεία μας εισέρχεται, λοιπόν, στην
αγορά των αναψυκτικών, λανσάροντας 8 διαφορετικές γεύσεις.
Πάντα αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα “θέλω” του καταναλωτή μας και είμαστε
πολύ κοντά στον τελικό καταναλωτή, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.
Συνεπώς, αφουγκραστήκαμε έγκαιρα και ανταποκριθήκαμε στις σύγχρονες διατροφικές
στάσεις, λανσάροντας τρία νέα προϊόντα, χωρίς προστιθέμενη ζάχαρη που περιέχουν
γλυκαντικά από το φυτό στέβια, δίνοντας έτσι νέες πιλοτικές επιλογές με χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη.
Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζει ως κοινωνικά υπεύθυνη ότι η αναπτυξιακή της πορεία
μπορεί και οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική ευημερία. Από τα πρώτα της κιόλας
βήματα δραστηριοποιείται με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για τον άνθρωπο,
την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό που αποτελούν και κεντρικό πυλώνα της
φιλοσοφίας της εταιρείας.
Προσεγγίζει με μεγάλη ευαισθησία την εθελοντική αιμοδοσία από την πρώτη στιγμή της
λειτουργίας της, τονίζοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα που έχει για την κοινωνία
η προσφορά αίματος. Υποστηρίζει έμπρακτα όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
ειδικότερα τις οικογένειες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί από τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εταιρείας ήταν πάντα ο πολιτισμός, η ανάδειξή
του και ο σεβασμός που οφείλει ο άνθρωπος να δείχνει στην πλούσια πολιτιστική του
παρακαταθήκη, η οποία βέβαια δεν είναι τίποτε άλλο από τη σύσταση και το
συμβολισμό της ίδιας μας της ταυτότητας.
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Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ έγινε εταιρικό μέλος του Διαζώματος πριν από 3,5 χρόνια και μέσω
της σχέσης αυτής κάνουμε πράξη την αγάπη μας για τα μνημεία και την πολιτιστική μας
κληρονομιά. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” έχει ως στόχο να μας γνωρίσει τ’ αρχαία θέατρα,
μνημεία εξαίρετης τεχνικής, που συναντάμε διάσπαρτα στην Ελλάδα μέσω των
πολιτιστικών διαδρομών και των ξεναγήσεων, ξεκινώντας από την Ήπειρο.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μεταλαμπαδεύσουμε σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους το όραμα του Διαζώματος και το δικό μας ανθρώπινο
όραμα. Οι πολιτιστικές διαδρομές και οι ξεναγήσεις στα μνημεία δίνουν το έναυσμα για
δημιουργία συνεργειών με την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς, τα Μέσα
Ενημέρωσης, τους τουριστικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους.
Στόχος δικός μας είναι να διαδώσουμε τη φιλοσοφία του Διαζώματος σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ελλάδα, να τους κάνουμε δηλαδή
πρεσβευτές και να τους καλέσουμε να συμβάλλουν μέσα από το δικό τους πεδίο δράσης.
Στον αξιακό κώδικα της εταιρείας μας είναι ν’ αναλαμβάνουμε δράση.
Για να έρθει λοιπόν ο κόσμος πιο κοντά στα θέατρα, αισθανθήκαμε ότι θα πρέπει
πρώτα να μάθει γι’ αυτά, ν’ αφυπνιστεί και να κινητοποιηθεί. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, εδώ
και δυο χρόνια, κάνοντας μια πολύ σημαντική ανάρτηση στο site της εταιρείας μας για
τη φιλοσοφία του Διαζώματος και τις δράσεις του.
Μέσα στις δραστηριότητες του τμήματος marketing και επικοινωνίας πάντα στοχεύουμε
σε newsletters, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αποδεκτών και απήχηση.
Έχουμε δει ότι έχουν μεγάλη διαδραστικότητα με το κοινό και συνεχίζουμε να τα
χρησιμοποιούμε στην επικοινωνιακή πολιτική μας. Τα newsletters μας είναι
αφιερωμένα αποκλειστικά στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και στο τί κάνει ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Ένα άλλο πολύ δυνατό εργαλείο και πιλότος για εμάς είναι ένα βίντεο, το οποίο δείχνει
τον τόπο καταγωγής μας, τη φυσική ομορφιά και τη θέση των πηγών μας. Μέσα σ’ αυτό
το βίντεο έχουμε ενσωματώσει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και για το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Το
βίντεο αυτό προβάλλεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, στην Αθήνα, τα
Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, κάθε φορά που παρουσιαζόμαστε σαν εταιρεία
(π.χ. σε κάποια διοργάνωση, σε εκθέσεις, σε χορηγίες επικοινωνίας, σε αθλητικά events
φιλανθρωπικά ή άλλα γεγονότα) πάντα προβάλλουμε το βίντεό μας σε πολύ μεγάλες
οθόνες. Συνεπώς, και εκεί έχει κάποιος την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δράση του
Διαζώματος, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δικές μας δράσεις.
Θεωρήσαμε, επιπλέον, ότι θα ήταν καλό ν’ απευθυνθούμε στα media και στον έντυπο
Τύπο και να φτιάξουμε μέσω advertorial και δημοσιογραφικής κάλυψης, σελίδες
αφιερωμένες αποκλειστικά στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Για την καλύτερη προβολή του
Διαζώματος επιλέχθηκαν περιοδικά ευρείας.
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Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ έχει και δυνατά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα στο
facebook, σε συνεργασία με ομάδα του Διαζώματος φροντίζουμε να ανεβάζουμε
αναρτήσεις για το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Δημιουργήθηκαν, επίσης, αναρτήσεις ενημερωτικού
και ιστορικού περιεχομένου για κάθε ένα θέατρο χωριστά, αλλά και συνολικά για τις
δράσεις του Διαζώματος.
Η στήριξη της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. για τον πολιτισμό, την ιστορία και τα μοναδικά μνημεία της
χώρας, δε θα μπορούσε να βρει καλύτερο σύμμαχο από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Πρόσφατα,
μέσα από την ευρηματική και σημαντική πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας και της
πλατφόρμας αct4Greece, στηρίξαμε με το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ το αρχαίο
θέατρο της Κασσώπης, προκειμένου αυτό το μοναδικό θέατρο να ζωντανέψει ξανά, ν’
αναδειχθεί και να ενταχθεί στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας και στη
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Ελένη Χρυσοβιτσινού, εκπρόσωπος της ΒΙΚΟΣ
Α.Ε., η οποία αρχικά εξέφρασε τη χαρά της που βρέθηκε στη Συνάντηση αυτή. «Έχει
ξεκινήσει πολύ δυναμικά και “διαζωματικά” η νέα χρονιά, πρόσθεσε η κα
Χρυσοβιτσινού. Ξεκινήσαμε με τη στήριξη που προσφέραμε στο Πρόγραμμα
“MyKassopi” μέσω της Εθνικής Τράπεζας και στη συνέχεια, περάσαμε σε κάτι πολύ
όμορφο και πολύ δημιουργικό.
Ξεκινήσαμε το σχεδιασμό και την παραγωγή ειδικών συσκευασιών και φιαλών, στις
οποίες αναφέρεται το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Βάλαμε κυριολεκτικά στην καρδιά των προϊόντων
μας το “ΔΙΑΖΩΜΑ” , κάνοντας πράξη την αγάπη μας για τα μνημεία και την
πολιτιστική μας κληρονομιά. Με τον τρόπο αυτό παροτρύνουμε και τους καταναλωτές
μας να κάνουν το ίδιο.
Έχουμε δει και από την εθελοντική αιμοδοσία ότι το “labeling” είναι ένα πολύ
σημαντικό μέσο για να μεταφέρεις μηνύματα και έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Συνεπώς,
τους καλούμε να υιοθετήσουν ένα αρχαίο θέατρο και να δώσουν πνοή σε κάποιο από τ’
αρχαία μνημεία του τόπου μας. Προωθούμε, λοιπόν, το έργο του Διαζώματος μέσα από
τα προϊόντα και τις συσκευασίες μας. Επίσης, πάνω στην ετικέτα υπάρχει και ένα QR
Code, το οποίο μπορεί να σκανάρει κάποιος με το κινητό του και τον παραπέμπει
κατευθείαν στη σελίδα του Διαζώματος, όπου προβάλλεται και ένα βίντεο.
Στη συνέχεια χρηματοδοτήσαμε τη διενέργεια των σχολικών περιπάτων στον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κασσώπης. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία. Ήταν πολύ συγκινητική και μεγάλη η συμμετοχή των σχολείων. 18 σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου που
συμμετέχουν σε πολιτιστικά προγράμματα συναφή με τ’ αρχαία θέατρα συμμετείχαν και
στη δράση μας. Είχα τη χαρά να βρεθώ στην Κασσώπη την πρώτη ημέρα, όπου
πραγματικά ήταν μαγευτικά. Με μεγάλη επιτυχία και χάρις στη συνέργεια όλων των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Εκπαίδευσης και
του Διαζώματος ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ξεναγήσεων στον αρχαιολογικό χώρο
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της Αρχαίας Κασσώπης. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
“Πολιτιστική διαδρομή στ’ Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου” που σχεδιάστηκε απ’ όλους
τους φορείς και υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Όραμά μας ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν και ν’ αγκαλιάσουν το μαγευτικό
αρχαιολογικό χώρο και μέσα από ένα βιωματικό τρόπο να ευαισθητοποιηθούν στο
θέμα της μέριμνας για την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων μνημείων. Το
πρόγραμμα αυτό θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση των τριών καλύτερων μαθητικών
δημιουργιών που θ’ αποτυπώνουν το βίωμά τους στον αρχαιολογικό χώρο.
Όλα αυτά δε θα είχαν γίνει πραγματικότητα αν εμείς δεν είχαμε καθημερινά σαν
έμπνευση την κα Θεοχάρη, τις ιδέες της, το όραμά της και τις αξίες της».
«Και φυσικά, συνέχισε η κα Ελένη Θεοχάρη – Σεπετά, Γενική Διευθύντρια της
ΒΙΚΟΣ Α.Ε., τίποτε απ’ όλα αυτά δε θα είχε γίνει αν μία τυχαία συνάντηση δε με
οδηγούσε στο να γνωρίσω το Σταύρο Μπένο πριν από 4 χρόνια σχεδόν. Μ’ ενέπνευσε,
όπως και το μικρό μου γιο, Παύλο, ο οποίος τον προσκάλεσε να μιλήσει στα Ιωάννινα
με θέμα τη δημιουργικότητα των νέων. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να
αλλάξουμε και να το κάνουμε “η δημιουργικότητα των ανθρώπων” και όχι μόνο των
νέων.
Είναι κάτι που υπάρχει σε όλες τις ηλικίες, μας ακολουθεί πάντα, μας εμπνέει και μας
κάνει να μεγαλουργούμε και να εμπνέουμε τους άλλους. Δε γεννήθηκα Ηπειρώτισσα,
έγινα, όμως. Τα παιδιά μου είναι Ηπειρώτες, όπως και η επιχείρησή μας.
Κάτι λοιπόν που είχα δει και δε μου άρεσε, ήταν ότι τα παιδιά στην Ήπειρο δεν τα
πήγαιναν να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής τους. Αντίθετα,
στην Κύπρο, από την οποία κατάγομαι, σε όποια εκδρομή και αν κάναμε, μας πήγαιναν
να επισκεφθούμε κι έναν αρχαιολογικό χώρο. Ήταν λοιπόν ένα παράπονό μου ότι τα
παιδιά μου δε γνώριζαν αυτούς τους χώρους. Και υπάρχουν πάρα πολλοί και αξιόλογοι
χώροι μαζεμένοι σε μια μικρή απόσταση σχετικά στην Ήπειρο.
Πριν πολλά χρόνια ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε την εθελοντική αιμοδοσία μέσα από
τις συσκευασίες μας. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και με
το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, διότι το νερό μας πάει παντού. Κάποιος, έστω και αφηρημένα, μπορεί
να ξεκινήσει να διαβάζει την ετικέτα και μετά ν’ αρχίσει να σκέφτεται. Κι όταν
σκεφτόμαστε αρχίζουμε να δημιουργούμε.
Έτσι, λοιπόν, θέσαμε ένα διπλό στόχο: αφ’ ενός να βοηθήσουμε στη διάδοση του
Διαζώματος και των δράσεων του, αλλά και στο πως μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε
στις δράσεις του, αφ’ ετέρου να εμπνεύσουμε τη νεολαία και να τη φέρουμε πιο κοντά
στο ν’ αρχίσει ν’ αποκτά το ενδιαφέρον να γνωρίσει τους αρχαιολογικούς χώρους μας
και την ιστορία μας.
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Έτσι ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε τις ετικέτες μας, με το QR Code επάνω για να
κεντρίσουμε το ενδιαφέρον κυρίως της νεολαίας. Επίσης, ξεκινήσαμε και το εγχείρημα
με τους σχολικούς περιπάτους, στην προσπάθειά μας ν’ αρχίσουν τουλάχιστον τα παιδιά
της Ηπείρου να γνωρίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους τους δικού μας τόπου. Μακάρι
αυτό να εμπνεύσει και άλλες Περιφέρειες της χώρας, καθώς και άλλες εταιρείες να
ενισχύσουν τους σχολικούς περιπάτους στις δικές τους Περιφέρειες».
Επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της
PostScriptum, ο οποίος μίλησε για τη μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον
Πολιτισμό», την οποία εκπόνησε η Εταιρεία PostScriptum για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με
την ευγενική χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ.
Ο κ. Κωνσταντινίδης εισαγωγικά παρουσίασε την Εταιρεία Postscriptum, η οποία
έχει ως κύριο αντικείμενό της την πολιτιστική διαχείριση και την τεχνολογία.
«Είμαστε, πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινίδης, 25 χρόνια στην αγορά και έχουμε δουλέψει
πάνω από 100 πολιτιστικά αποθετήρια σε συλλογές, είτε αυτές είναι συλλογές του
Υπουργείου, των μεγάλων μουσείων ή ιδιωτών. Έχουμε ψηφιοποιήσει, επιμεληθεί και
αναδείξει πάνω από μισό εκατομμύριο τεκμήρια, στα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει.
Στα έργα αυτά, τα οποία ήταν έργα πολιτισμού και πολιτιστικού τουρισμού, ήμασταν
τόσο σύμβουλοι χρηματοδότησης, όσο και υπεύθυνοι υλοποίησης. Οι χρηματοδοτήσεις
ήταν από ίδια κεφάλαια, από εθνικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, από δωρεές,
χορηγίες, ή και από ποσά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».
Εν συνεχεία, ο κ. Κωνσταντινίδης μίλησε για τη μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον
πολιτισμό», αναφέροντας περίπου τα εξής: «Η μελέτη κατ’ αρχάς καταγράφει τις
στάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο ευρύτερο ψηφιακό περιβάλλον του πολιτισμού,
τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτυπώνει τις τρέχουσες πολιτικές
και αντίστοιχες χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τους δημόσιους
πολιτιστικούς Φορείς και Οργανισμούς σε σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών. Αξιολογεί τις προηγούμενες προσπάθειες υλοποίησης ψηφιακών
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και την υπάρχουσα πραγματικότητα στην Ελλάδα
αυτή τη στιγμή. Αναδεικνύει τυχόν κανονιστικές ρυθμιστικές, δομικές, οργανωτικές,
διαχειριστικές και λειτουργικές αδυναμίες που πιθανώς εμποδίζουν την εφαρμογή των
τεχνολογιών αυτών και επιμέρους προτείνει τρόπους επίλυσης.
Απαντά σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη διαχείριση, ανάδειξη κι
επαναχρησιμοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος, με σκοπό την αξιοποίησή του με το
βέλτιστο τρόπο και την τοπική ανάπτυξη. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
ψηφιακής πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα από στρατηγικές προτεραιότητας, ειδικά
προσαρμοσμένες στο εθνικό πολιτιστικό προϊόν και στα δυνατά σημεία της χώρας μας.
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Οι βασικές κατευθύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής προσέγγισης συνοψίζονται ως
εξής:
 Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών γύρω από τα μνημεία, ακολουθώντας την
ίδια προσέγγιση που προτείνεται για τη σύνδεση του μνημείου με τις μεγάλες υλικές
υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή σύνδεση όλων των μεγάλων μνημείων της χώρας με
οπτική ίνα.
 Δημιουργία ενός εθνικού πολιτιστικού υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να
μπορούν να πραγματοποιούνται πάνω σε αυτό το σύνολο των υπολογιστικών
αποθηκευτικών και διαχειριστικών ενεργειών που αφορούν στο πολιτιστικό
περιεχόμενο, ιδίως για την αρχαιολογική και επιστημονική κοινότητα, αλλά και για
άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που μπορούν να δομηθούν πάνω σε αυτό. Δηλαδή
να λειτουργήσει τόσο σαν εργαλείο για την αρχαιολογική κοινότητα, όσο και σαν
εργαλείο για ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν ν’ αξιοποιήσουν και να
επαναχρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία.
 Άνοιγμα ή επαναχρησιμοποίηση των πολιτιστικών δεδομένων τόσο σε
διοικητικό, όσο και επιστημονικό επίπεδο.
 Δημιουργία ακόμη δικτύων καινοτομίας γύρω από τα μνημεία και ενίσχυση
δράσεων πολιτισμού, πολιτιστικού τουρισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής δράσης
γύρω από αυτά και κυρίως βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη διασύνδεση του πολιτισμού
με τις τοπικές κοινότητες, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.
Η Ψηφιακή Στρατηγική στον πολιτισμό ακολουθεί και είναι συνεπής με δυο στρατηγικές
προπομπούς: α) την ενιαία ψηφιακή αγορά, δηλαδή τις πολιτικές ενιαίας ψηφιακής
αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) την εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.
Η ψηφιακή στρατηγική απαιτεί σωστές υποδομές (οπτική ίνα, cloud, προσβασιμότητα)
και δίνει τη δυνατότητα στα διάφορα μέλη που συνεργάζονται μεταξύ τους να παράγουν
αξία πάνω σ’ αυτά τα δεδομένα και βέβαια στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω συνεργειών.
Ακόμα έχει 7 τομείς παρέμβασης που αναφέρονται στην προσβασιμότητα, την
ανοιχτότητα, τη διαλειτουργικότητα, τις έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες, τα
περιβάλλοντα, μέσα στα οποία προτείνονται ν’ αναπτυχθούν οι νέες δράσεις, επίτευξη
χρήσιμης μάζας πληροφορίας πολιτιστικής και ποιότητας, ψηφιακές δεξιότητες για τον
πολιτισμό, για τους ανθρώπους του πολιτισμού, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αλλαγή.
Τέλος, προτείνει 11 σύνολα δράσεων: τις ψηφιακές υποδομές, την ψηφιακή
διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ψηφιακή αρχαιολογία, το
υπολογιστικό νέφος, την ψηφιακή επιστήμη, την ψηφιακή διατήρηση, την ψηφιακή
επιμέλεια, τις ψηφιακές εκδόσεις, την ψηφιακή ερμηνεία που βλέπουμε στα διαδραστικά
ερμηνευτικά μέσα, την ψηφιακή μάθηση οπωσδήποτε για τους ανθρώπους του
πολιτισμού, τις ψηφιακές κοινότητες, την ψηφιακή συναλλαγή ή τις ψηφιακές
πληρωμές.
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Η Ψηφιακή Στρατηγική στον πολιτισμό αφορά πρωτίστως εκείνους που αποφασίζουν,
δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και την Περιφέρεια με τις
διαχειριστικές αρχές της, εκείνους που ωφελούνται (δηλαδή αρχαιολόγους, ερευνητές,
διοικητικούς, ξεναγούς, φύλακες, τουρίστες, μαθητές, δημιουργικές βιομηχανίες,
επιχειρηματίες και εν τέλει πολίτες). Δηλαδή αφορά το σύνολο των παραγόντων της
τετραπλής έλικας, δηλαδή του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της
ερευνητικής κοινότητας, της Κοινωνίας των Πολιτών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Τέλος, η Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό προσδοκά να υποστηρίξει την
εφαρμογή του μοντέλου της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα μας, δηλαδή να
ενισχύσει τη σχέση του μνημείου με τον πολίτη, την κοινωνία, τον τουρισμό και την
ανάπτυξη κατά τρόπο που να δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος παραγωγής αξίας για
το σύνολο των εμπλεκομένων μερών. Επίσης, να συμβάλει στην ολιστική διαχείριση και
ανάδειξη των μνημείων και εν γένει της πολιτικής κληρονομιάς της χώρας μας τόσο σε
επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και σε επίπεδο Περιφερειών.
Κλείνοντας, ο κ. Κωνσταντινίδης πρόβαλε ένα σκίτσο που εικονογραφεί τη συνδρομή
της τεχνολογίας στη διαχείριση και την αξιοποίηση των δεδομένων που πηγάζουν
από τα μνημεία, το οποίο σχεδιάστηκε από τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο
Μπένο σε μια προσπάθεια δημιουργικής συμπύκνωσης του κυρίαρχου μηνύματος της
μελέτης. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τον Όμιλο Ο.Τ.Ε. που έκανε εφικτή την
υλοποίηση της παραπάνω μελέτης.
Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, οικονομολόγος στην
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε., ο οποίος μίλησε με θέμα: «Οι δικτυώσεις του
ιδιωτικού τομέα και οι πολιτιστικές διαδρομές».
Ο κ. Σκυλακάκης ξεκίνησε λέγοντας ότι εκπροσωπεί την εταιρεία, «ΤΟΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», η οποία εργάζεται με στόχο να προωθήσει τις δικτυώσεις και
τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας
στη χώρα και όχι μόνο.
Εν συνεχεία, εξέφρασε τη χαρά και την τιμή που η Εταιρεία του εντάχθηκε στην
οικογένεια του Διαζώματος και βοηθά οι δικτυώσεις αυτές του ιδιωτικού τομέα να
στηρίξουν και τις πολιτιστικές διαδρομές των θεάτρων.
«Η πρώτη μελέτη που είχαμε κάνει, πρόσθεσε ο κ. Σκυλακάκης, είχε τρία βασικά
συμπεράσματα:
α) Τα μνημεία, τα θέατρα και ειδικά η διαδρομή της Ηπείρου, με την οποία
ασχοληθήκαμε, έχει πολύ μεγάλη οικονομική δυναμική και αξία, πέραν της
πολιτιστικής, ως τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν.
β) Για να πετύχει αυτή η διαδρομή δεν πρέπει να είναι μόνη της, πρέπει να είναι
ενταγμένη σ’ ένα πολυθεματικό τουριστικό προϊόν που να περιλαμβάνει πολλά
πράγματα μαζί.
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γ) Τα Σύμφωνα Ποιότητας, τα οποία συγκροτήθηκαν την τελευταία 20ετία, δεν πήγαν
καλά, γιατί έθεσαν πολύ ψηλές προδιαγραφές.
Με αυτά τα δεδομένα ξεκινήσαμε τη δεύτερη φάση μελέτης για το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, η
οποία περιγράφει το πώς μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να στηρίξει την ανάπτυξη της
διαδρομής ως πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, μέσα από την αναβάθμιση της
ποιότητας και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.
Έχουμε καταλήξει σε μια αρκετά σύνθετη μελέτη, από την οποία θα σας παρουσιάσω
ορισμένα πολύ θεμελιώδη συμπεράσματα. Κλείνοντας, θα καταλήξω στα κριτήρια
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.
1ο συμπέρασμα: για να πετύχει η διαδρομή χρειάζεται να δουλέψουν μαζί ο δημόσιος
και ο ιδιωτικός τομέας σ’ ένα κοινό δίκτυο. Προτείνουμε, λοιπόν, να συνεργαστούν η
Περιφέρεια της Ηπείρου, η αναπτυξιακή της εταιρεία και οι εταιρείες που θα ενταχθούν
στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Ποιότητας της διαδρομής. Μπορούν να συνεργαστούν με
το κριτήριο της αυτοδέσμευσης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Χρειάζεται,
λοιπόν, να υιοθετήσουμε ήπια από πλευράς νομικής δέσμευσης σχήματα, τα οποία θα
στηρίζονται περισσότερο στη διάθεση αυτών που συμμετέχουν να εκπληρώσουν και να
αγκαλιάσουν ένα όραμα. Με βάση την αυτοδέσμευση προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα
δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο θ’ αναλαμβάνει να εκπληρώνει μια σειρά από κριτήρια.
Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι χωρίσαμε την κύρια διαδρομή της Ηπείρου σε
χωριστά τμήματα, γιατί είναι αδύνατο να τη διατρέξει κανείς σε μια ημέρα. Δουλέψαμε,
επομένως, με βάση πολλαπλές πιθανές διαδρομές.
Για να συγκροτήσουμε, λοιπόν, αυτό το δίκτυο επιλέξαμε με συγκεκριμένα κριτήρια μια
σειρά από επιχειρήσεις, στις οποίες πρέπει ν’ απευθυνθούμε αρχικά για να τις
κινητοποιήσουμε. Μετά βέβαια το δίκτυο θα είναι ανοιχτό, προκειμένου να ενταχθούν
κι άλλες επιχειρήσεις. Το κύριο μέλημά μας είναι τα κριτήρια, με τα οποία σχηματίζεται
αυτό το δίκτυο και έχουμε βάλει ένα δίκτυο με δύο επίπεδα συμμετοχής.
Στο πρώτο επίπεδο τα κριτήρια είναι πολύ απλά για να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις,
ακόμη και τη μικρότερη, να συμμετάσχουν. Τα κριτήρια για να έχει μια επιχείρηση το
σήμα της διαδρομής είναι τα εξής:
1. Να έχει προφίλ και ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο, καθώς και ιστότοπο στα
Ελληνικά και Αγγλικά. Εάν δεν έχει μπορεί να αποκτήσει μέσω του portal της
διαδρομής.
2. Να έχει ένα σύστημα διαχείρισης παρατηρήσεων και παραπόνων, το οποίο
μπορεί να προσφερθεί και μέσω του portal της διαδρομής.
3. Να χρησιμοποιεί και να προβάλει τρία τουλάχιστον τοπικά προϊόντα.
4. Να εφαρμόζει μια τουλάχιστον πρακτική εξοικονόμησης της ενέργειας.
5. Να έχει σύστημα ανακύκλωσης.
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6. Να δεχθεί να συμμετάσχει για 10 ώρες το χρόνο στο σύστημα κατάρτισης της
διαδρομής που θα κάνει η Περιφέρεια.
7. Ν’ αφιερώνει μια μέρα το χρόνο στα πλαίσια του δικτύου για ν’ αναζητεί μαζί
με τα άλλα μέλη συνέργειες.
Το δίκτυο που προτείνουμε πρέπει να έχει ένα οργανωμένο σύστημα αναζήτησης
συνεργειών. Το ίδιο το δίκτυο μια φορά το χρόνο, στη λεγόμενη ημέρα συνεργειών, θα
πρέπει να προτείνει κάποιες συνέργειες που αφορούν το σύνολο των μελών του. Εν
συνεχεία όλα αυτά θα συζητούνται και θα αποφασίζονται. Μετά μπορούν να
διοργανώνονται και συναντήσεις μεμονωμένων επιχειρήσεων (business to business).
Το θέμα της αναζήτησης συνεργειών, κατά τη γνώμη μου, είναι το κλειδί για ένα
επιτυχημένο δίκτυο. Οι δυνατότητες συνεργειών είναι πάρα πολλές, εμείς σκεφτήκαμε
έναν πρώτο κατάλογο. Όμως, όταν καθίσουν οι πραγματικοί επιχειρηματίες να
συζητήσουν, αυτό θα πολλαπλασιαστεί.
Αυτά είναι τα κριτήρια της πρώτης βαθμίδας για να συμμετάσχεις σ’ αυτό το δίκτυο. Τα
κριτήρια αυτά είναι εφικτά και έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Όταν αρχίζει μια
επιχείρηση και τα εφαρμόζει, αλλάζει κουλτούρα.
Στο δεύτερο επίπεδο ποιότητας της διαδρομής το χρυσό αστέρι της διαδρομής μπορεί να
πάρει μια επιχείρηση που μια πιστοποίηση οποιουδήποτε είδους (από ΗΑCCP μέχρι
3άστερο ή 4στερο ή 5στερο ξενοδοχείο).
Ποια είναι, όμως, η λογική αυτού του δικτύου; Να μπορούν να μπουν σ’ αυτό και να
μείνουν όλοι όσοι πραγματικά θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητά τους και να
συμμετάσχουν σ’ ένα κοινό αναπτυξιακό εγχείρημα.
Η μελέτη που έχουμε κάνει περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά ήθελα να
σας παρουσιάσω τη βασική ιδέα: εάν ο ιδιωτικός τομέας αρχίσει να συνεργάζεται
μεταξύ του, ή και με το δημόσιο, η δύναμη που μπορεί να δώσει στο Δημόσιο είναι πολύ
μεγαλύτερη απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό που λείπει κυρίως από το τουριστικό προϊόν που
προσφέρουμε είναι η προβολή και μία ομοιογενής ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Εάν
μπορέσεις να εμπλέξεις αρκετούς ιδιώτες και Δημόσιο σ’ ένα τέτοιο δίκτυο, τότε
μπορείς να το επιτύχεις. Ο σκοπός όλης αυτής της προσπάθειας είναι να
δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο συνεργασίας που να είναι ανοιχτό όχι μόνο για τους
μεγάλους που μπορούν και έχουν συμφέρον να συνεργαστούν, αλλά και για τους
μικρούς που θα ήθελαν να δώσουν το παράδειγμα και να δημιουργήσουν μια
καινούργια κουλτούρα.
Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε μαζί
με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Ευχαριστώ πολύ».
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Αμέσως το λόγο έλαβε η κ. Αριάνα Κούρταλη, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής Business Banking της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδας, η οποία καλησπέρισε τους παρευρισκόμενους και τους ενημέρωσε για το
Πρόγραμμα Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας και συγκεκριμένα για τη δράση
Crowdfunding για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης “MyKassopi”, την οποία
υλοποιήσαν σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», λέγοντας περίπου τα εξής:
«Για την Εθνική Τράπεζα είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχουμε στις συναντήσεις
των εταιρικών μελών του Διαζώματος. Ωστόσο, φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για
μας, καθώς μέσω του Προγράμματος Act4Greece μας δόθηκε η ευκαιρία να
συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια του Σωματείου, αλλά και της Περιφέρειας
Ηπείρου, με στόχο την ένταξη του Αρχαίου Θεάτρου της Κασσώπης στο αναπτυξιακό
πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Εθνική Τράπεζα διαχρονικά χαρακτηρίζεται για το ενδιαφέρον της προς την
κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα Act4Greece είναι ακριβώς η
έκφραση αυτού του ενδιαφέροντος. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πρόγραμμα
ΕΚΕ, που αξιοποιεί, όμως, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η
συμμετοχική χρηματοδότηση. Ο διεθνής όρος είναι “Crowdfunding”, αναφέρθηκε
αρκετά αυτές τις μέρες. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, καθώς είναι η
πρώτη φορά που στην Ελλάδα δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και
συγκεκριμένα από έναν τραπεζικό όμιλο, για την υποστήριξη κοινωνικών σκοπών.
Είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων από οποιοδήποτε Φυσικό ή
Νομικό Πρόσωπο και από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι πόροι που
συγκεντρώνουμε μέσω του προγράμματος αυτού είναι δωρεές και διοχετεύονται σε
συγκεκριμένα έργα που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν φορείς με σημαντική εμπειρία
και τεχνογνωσία, ο καθένας στον τομέα του.
Το πρόγραμμα καλύπτει δράσεις που εμπίπτουν σε 7 άξονες, με τους οποίους
καλύπτουμε ουσιαστικά όλο το εύρος των κοινωνικών αναγκών. Οι 7 άξονες είναι:
1. πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη,
2. κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα,
3. πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα,
4. περιβάλλον και αειφορία,
5. έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση,
6. νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα και
7. αθλητισμός.
Τη λειτουργία και τη διαχείριση του προγράμματος την έχουμε αναλάβει εμείς, η Εθνική
Τράπεζα η οποία εγγυάται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του προγράμματος. Ωστόσο, η
Εθνική Τράπεζα δεν είναι μόνη της σε αυτή την προσπάθεια. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν ως στρατηγικοί εταίροι και συνεργάτες μας, Ιδρύματα και φορείς
αναγνωρισμένου κύρους και προσφοράς, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Λάτση,
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το Κοινωφελές Ίδρυμα του Αλέξανδρου Ωνάση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η CSR
HELLAS και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.
Τί καταφέραμε ως σήμερα με το πρόγραμμα αυτό: Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη
λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή πριν ένα περίπου χρόνο. Έχουμε
αναρτήσει μέχρι τώρα 13 δράσεις, συγκεντρώσαμε 1.200.000 ευρώ και κινητοποιήσαμε
4.450 δωρητές. Στο παραπάνω ποσό που συγκεντρώθηκε και το οποίο θεωρούμε ότι
είναι σημαντικό, συνεισέφεραν κατά 80% Νομικά Πρόσωπα και κατά 20% φυσικά
πρόσωπα».
Στο σημείο αυτό η κ. Κούρταλη πρόβαλε ένα απολογιστικό βίντεο για τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του προγράμματος και συνέχισε περιγράφοντας το πρόγραμμα
MyKassopi, λέγοντας περίπου τα εξής:
«Με μεγάλη μας χαρά εντάξαμε και φιλοξενήσαμε, τον προηγούμενο χρόνο, το
πρόγραμμα Crowdfunding για το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης. Είναι για μας μια
δράση - υπόδειγμα όχι μόνο γιατί επιτεύχθηκε ο οικονομικός στόχος των 80.000 ευρώ,
αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Σωματείο
“ΔΙΑΖΩΜΑ”. Η παραπάνω δράση αναρτήθηκε στην πλατφόρμα στις 14 Σεπτεμβρίου
2016 και ολοκληρώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2016, πριν από την προβλεπόμενη
ημερομηνία. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 80.580 ευρώ, το οποίο διατέθηκε ήδη για τη
χρηματοδότηση της μελέτης αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Κασσώπης.
Αυτό, όμως, που για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η ανταπόκριση των δωρητών.
Περισσότεροι από 300 δωρητές, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα, συνεισέφεραν κι έτσι
αποδεικνύεται στην πράξη η δύναμη των πολλών. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πάνω
από 20 Νομικά Πρόσωπα με υψηλό αίσθημα ευθύνης στον κοινωνικό τους ρόλο
συνεισέφεραν περίπου στο 63% του οικονομικού στόχου.
Ποια είναι όμως τα συστατικά μιας πετυχημένης δράσης Crowdfunding; Μελετώντας
τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησε τη δράση αυτή το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, εντοπίσαμε τα εξής
σημαντικά στοιχεία: Η δράση έχει ένα αφήγημα. Το αφήγημα αυτό έγινε αφήγημα όλων
μας, του καθενός από εμάς. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” κατάφερε να ενεργοποιήσει, να
κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους φορείς, αρχαιολόγοι,
τοπική κοινωνία, τοπικοί παράγοντες, πολίτες, όλοι εμείς που είμαστε εδώ αυτές τις
μέρες. Επίσης, πραγματοποίησαν στοχευμένες εκδηλώσεις στην Πρέβεζα, όπου και
βρίσκεται το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης και στην Αθήνα. Δημιούργησαν πρεσβευτές
για το πρόγραμμα, τρεις ηθοποιούς, οι οποίοι επικοινώνησαν το όραμα του
Διαζώματος, προέβαλαν τη δράση σε όλα τα Μ.Μ.Ε., εφημερίδες, ραδιόφωνο,
τηλεόραση. Προσέγγισαν με επιτυχία τα εταιρικά του μέλη, αλλά και εταιρείες που
σχετίζονταν με τον τόπο υλοποίησης της δράσης και Ιδρύματα. Τέλος, προσφέρουν
ποιοτικά, συμβολικά αντισταθμίσματα στους δωρητές.
Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι για μας η επιτυχία του Crowdfunding για το αρχαίο
θέατρο της Κασσώπης οφείλεται στην οικογένεια του Διαζώματος, τα Φυσικά και
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Νομικά Πρόσωπα που αγκάλιασαν και υποστήριξαν τη δράση. Εμείς στην Εθνική
Τράπεζα είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας και
προσδοκούμε η συνεργασία αυτή να έχει συνέχεια και να φιλοξενήσουμε στην
πλατφόρμα μας και την επόμενη δράση του Διαζώματος».
Ακολούθως, ο κ. Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν
Βασίλη, ξεκίνησε την ομιλία του παρουσιάζοντας τις δράσεις του Ιδρύματος,
λέγοντας περίπου τα εξής:
«Φέτος, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στο Ίδρυμα, καθώς άλλαξε το καταστατικό του.
Οπότε επίσημα πια κάνει και όλα όσα θα ήθελε να κάνει και δεν μπορούσε. Ας
ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε. Είμαστε ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα της
οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, η οποία είναι ουσιαστικά η χορηγός του κατά 100%.
Ο αρχικός σκοπός της ίδρυσης του, το 2011, ήταν η αγροτική ανάπτυξη και
συγκεκριμένα η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Από πέρυσι που άλλαξε
και το καταστατικό μας, έχουμε μια πολύπλευρη δράση σε περισσότερους τομείς.
Φιλοδοξούμε, ουσιαστικά, να συνεχίσουμε τη φιλοσοφία του Καπετάν Βασίλη και της
συζύγου του Κάρμεν, αλλά και όλης της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Άρα, τί
ακριβώς σημαίνει μια πολύπλευρη λογική και προσέγγιση στην ανάπτυξη. Έχουμε
επικεντρώσει τις δράσεις μας κυρίως σε τρεις βασικούς τομείς:




την Αγροτική Ανάπτυξη, που ήταν και ο αρχικός μας σκοπός,
την Κοινωνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη και
την Πολιτιστική Ανάπτυξη.

Η περιοχή που εστιάζουμε είναι κυρίως η Μεσσηνία, όχι αποκλειστικά, καθώς
υλοποιούμε διάφορες δράσεις και σε άλλες περιοχές, βέβαια κυρίως στην Αθήνα, όσον
αφορά περισσότερο το κομμάτι της κοινωνικής υποστήριξης.
Αρχικά, η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί το κομμάτι, στο οποίο το Ίδρυμα εργάζεται
συστηματικά και προγραμματισμένα τον περισσότερο καιρό. Κάποιες χαρακτηριστικές
μας δράσεις αφορούν την εκπόνηση του αγροτικού σχεδιασμού και την υποστήριξη του
συντονισμού των εταίρων στην περιοχή. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν μια μελέτη,
σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, με θέμα την “Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη στην περιοχή της
Μεσσηνίας”, ώστε να ξέρουμε τί ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Επίσης, υποστηρίξαμε
δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς επίσης και δράσεις όπως η εκπαίδευση των
αγροτών, της νέας γενιάς, η διασύνδεση των αγροτών με τις εταιρείες μεταποίησης και
εμπορίας και η υποστήριξη και προώθηση του ονόματος, του branding όπως λέμε, των
μεσσηνιακών προϊόντων. Κάποια παραδείγματα είναι: διημερίδα εξαγωγών, ανά διετία,
σε συνεργασία με το Ίδρυμα “Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια”, δηλαδή οργανώνουμε
ουσιαστικά στην Καλαμάτα μια έκθεση μεσσηνιακών προϊόντων σε συνεργασία με τους
τοπικούς παραγωγούς και μεταποιητές και φέρνουμε από το εξωτερικό αγοραστές,
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προκειμένου να δουν τα προϊόντα και να κλείσουν συμφωνίες με τους ντόπιους
παραγωγούς. Σεμινάρια μεσσηνιακής γαστρονομίας, τα οποία έχουν γίνει θεσμός. Το
ξεκινήσαμε αρχικά ως ημερίδα και πλέον έχουν πάρει καθαρά πρακτικό εκπαιδευτικό
χαρακτήρα. Μαζεύουμε ουσιαστικά όλους τους επαγγελματίες της εστίασης στη
Μεσσηνία από ιδιοκτήτες ταβέρνας μέχρι σεφ ξενοδοχείων. Σκοπός μας είναι να
γνωρίσουν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και κυρίως, να συμπεριλάβουνε στο μενού
τους συνταγές με τοπικά προϊόντα. Πρόγραμμα τοπικών ποικιλιών: Φέτος,
ολοκληρώθηκε η καταγραφή των τοπικών ποικιλιών της Μεσσηνίας, δηλαδή, οι σπόροι
που καλλιεργούνταν τοπικά. Ξεχωρίσαμε όσες ποικιλίες έχουν εμπορική αξία. Αυτές, σε
συνεργασία με το ΤΕΙ Καλαμάτας, ερευνούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να ενταχθούν σε
μια κανονική παραγωγή. Τέλος, ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο το Κέντρο
Εκπαίδευσης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Βρισκόμαστε ήδη στο Β’ κύκλο. Έχουμε
δημιουργήσει ένα κέντρο, σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο
οποίο προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε αγρότες, είτε καθαρά για τεχνικά
θέματα, είτε για πιο εμπορικά, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Επίσης, έχουμε αρχίσει, πλέον, να αναπτύσσουμε, το κομμάτι της κοινωνικής
υποστήριξης, καθώς όπως γνωρίζετε η κοινωνική συνοχή είναι το κομμάτι που έχει
δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης. Οπότε έχουμε δυο αν
θέλετε βασικούς άξονες: α) την άμεση ανακούφιση, αυτό που στο χώρο των NGO
ονομάζεται social relief και β) τα πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα που βοηθούν τον
κόσμο να παραμείνει έξω από τις ανάγκες της άμεσης ανακούφισης.
Τώρα, έχουμε δηλαδή τρόφιμα και είδη βασικών αναγκών, τα οποία αποτελούν την
άμεση ανακούφιση. Υποστηρίζουμε προγράμματα επανάκαμψης και ενσωμάτωσης σε
βάρος των κοινωνικών ομάδων. Ειδικά στην περιοχή της Μεσσηνίας υποστηρίζουμε
υποδομές και υλικό για δομές υγείας, νοσοκομεία και ούτω καθ' εξής. Ορισμένα
παραδείγματα: Συσσίτια, το βασικό relief στη Μεσσηνία και στην Αττική, προγράμματα
παροχής υγειονομικής υποστήριξης και βασικών αναγκών στους πληθυσμούς, κέντρο
Επαγγελματικής Οικογενειακής Υποστήριξης στην Καλαμάτα και υποστήριξη των
νοσοκομείων της Καλαμάτας και της Κυπαρισσίας και άλλων δομών υγείας για να
βελτιώσουν υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό.
Θα σας μιλήσω, τώρα, για την Πολιτιστική ανάπτυξη: Ο πολιτισμός σίγουρα έχει
αναγνωριστεί σαν βασικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας μιας περιοχής ή
ακόμα και της χώρας. Είναι αυτό που διεθνώς έχει χαρακτηρισθεί ως “orange
economy”, η πορτοκαλί οικονομία. Η Μεσσηνία έχει ένα σοβαρό διπλό πλεονέκτημα,
είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και παράλληλα μια
ζωντανή κοινωνία, η οποία της επιτρέπει να έχει και μια μοντέρνα πολιτιστική
δραστηριότητα. Αυτό που κάνουμε εμείς ως Ίδρυμα είναι να υποστηρίζουμε
αρχαιολογικές ανασκαφές υψηλής αξίας, την προσβασιμότητα και την ανάδειξη των
μνημείων, τη δικτύωση και ανάπτυξη πολιτιστικών δρώμενων στη Μεσσηνία. Έχουμε,
δηλαδή, μια κοινή φιλοσοφία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Μερικά παραδείγματα: Αρχαίο
Θέατρο Θουρίας. Μέχρι τώρα έχουμε υποστηρίξει την ανασκαφή και συντήρηση των
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ευρημάτων του Τάφου του Πολεμιστή στη χώρα, έξω ακριβώς από το παλάτι του
Νέστορα. Σε μια περσινή ανασκαφή πολύ σημαντική βρέθηκε ένας τάφος 3.000 χρόνων
με πλούσια κτερίσματα. Σε συνεργασία με τον κ. Πέτρο Θέμελη έγιναν όλες οι
απαραίτητες μελέτες, κατασκευάστηκε το στέγαστρο Γυμνασίου Αρχαίας Μεσσήνης. Η
δημιουργία του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων μέσα στο Νιόκαστρο της Πύλου, η
υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το ΤEDxKalamata και διάφορα
άλλα πολιτιστικά γεγονότα στη Μεσσηνία.
Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” εμπλέκεται σαν φυσικός εταίρος. Ήρθε σα φυσικό επακόλουθο στη
προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας και όχι
μόνο. Όλες οι δράσεις που κάναμε είχαν μια φιλοσοφία, μια στόχευση αλλά έλειπε αυτό
το κάτι που θα τα συμπλήρωνε. Κι εκεί εμφανίζεται το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Μας συνδέει ο
κοινός τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Πρώτον, και οι δύο πιστεύουμε στην ευταξία
των μνημείων. Θεωρούμε ότι ναι, κάποια μνημεία έχουν δυνατότητες ανάδειξης κ.τ.λ.,
κάποια άλλα μπορεί και να μην έχουν, έχουν όμως αξία ως ιστορική διαδρομή, κάτι
που σημαίνει ότι πρέπει να το φροντίζεις και αξίζει να το προστατεύσεις.
Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη των μνημείων δεν είναι μόνο εργαλείο ανάπτυξης για την
περιοχή, αλλά είναι και ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσεις τα ίδια τα μνημεία.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι οι συνέργειες μπορούν να φέρουν πραγματικά αποτελέσματα
στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων, όπως λέει και μια αφρικάνικη παροιμία,
“αν θες να πας γρήγορα πήγαινε μόνος σου, αν θες να πας μακριά πήγαινε μαζί με τους
άλλους”. Εμείς θέλουμε να πάμε μακριά, δε βιαζόμαστε.
Οπότε, όλα αυτά μας έφεραν σε μια φυσική τροχιά με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Υπήρχε, όμως,
από πριν η σύνδεση με την ΤΕΜΕS - Costa Navarino, καθώς όλοι ανήκουμε στην
οικογένεια Κωνσταντακόπουλου. Πλέον, μαζί με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” σχεδιάζουμε μια
στρατηγική συνεργασία με στόχο τη ανάδειξη των μνημείων και την υλοποίηση των
πολιτιστικών διαδρομών. Μαζί με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και έχοντας πλέον αποκτήσει μια
καλή επαφή με τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, προσπαθούμε να προβάλουμε αυτή τη
δουλειά που γίνεται, προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να πείσουμε τον επιχειρηματικό
κόσμο ποια είναι τα οφέλη τους μέσα από τις πολιτιστικές διαδρομές.
Επίσης, στόχος μας είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Ήταν
μεγάλη μου χαρά που είδα το “ΔΙΑΖΩΜΑ” να συγκεντρώνει, μαζί με τον Δήμο
Καλαμάτας, όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να σχεδιάσουμε την ανάδειξη
του Θεάτρου της Αρχαίας Θουρίας. Το επόμενο βήμα μας είναι η δημιουργία
πολιτιστικής διαδρομής στο Δήμο Μεσσήνης. Είναι μια δράση που έχει ήδη προχωρήσει
με το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και το Δήμο Μεσσήνης, την οποία και εμείς, σαν ίδρυμα, την
υιοθετήσαμε και την υποστηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην Αρχαία
Μεσσήνη έχουμε ως ιδέα τη σύνδεση του φυσικού της πλούτου με τον πολιτισμό.
Τέλος, θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε μια ολιστική προσέγγιση για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, μια στρατηγική σύνδεση, η οποία θα προβάλλει ακριβώς όλον αυτό τον
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πλούτο που διαθέτει και όχι μόνο της Μεσσηνίας, αλλά της Περιφέρειας συνολικά,
καθώς διαθέτει εμβληματικά μνημεία».
Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η κ. Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος και Δρ.
αρχαιολογίας, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» και υπεύθυνη εκπαιδευτικών δράσεων του Σωματείου, η οποία
αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική δράση «Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων, Μαθητές
ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θέατρα», την οποία έχει αγκαλιάσει όλη η μαθητική
κοινότητα, λέγοντας περίπου τα εξής:
«Τρίτη χρονιά φέτος και η εκπαιδευτική δράση “Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων, Μαθητές
ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θέατρα”, με την έγκριση φυσικά του Υπουργείου
Παιδείας, έχει ανοίξει τα φτερά της και ταξιδεύει εκπληρώνοντας το στόχο της: τη
σχέση αγάπης ανάμεσα στο μαθητή και τους χώρους θέασης και ακρόασης, το Θέατρο,
το Ωδείο και το Στάδιο. Μιλάμε για μια μοιραία σχέση αγάπης, στην οποία συμβάλλει
πάρα πολύ η βιωματική μάθηση, η μετάγγιση των συναισθημάτων που βιώνει ο
μαθητής, αλλά και οι γνώσεις που αποκτά στην οικογένειά του, στις παρέες του, σε άλλα
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην τοπική κοινωνία και από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα.
Ο μαθητής ζωντανεύει με την παρουσία και τις δράσεις του τους τόπους αυτούς,
λειτουργεί ως πρεσβευτής, προετοιμάζοντας εκείνους που θα έρθουν στη συνέχεια για
να τους ποτίσουν. Επίσης, διαπαιδαγωγείται στο ρόλο του συνειδητού κληρονόμου της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κοντά στα εμβληματικά θέατρα του Διονύσου
Ελευθερέως, του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, της Δωδώνης, της Αρχαίας Μεσσήνης,
δέχτηκαν την αναζωογονητική νεανική αύρα και χώροι θέασης και ακρόασης, άγνωστοι
ακόμα. Τα θέατρα της Ίλιδας, του Θορικού, της Δημητριάδος, της Κασσώπης, του
Αμφιαραείου Ωρωπού, της Ερέτριας, της Ηφαιστείας Λήμνου, της Στράτου, της Θάσου,
των Φιλίππων, του Ευωνύμου Τραχώνων Αλίμου, το Ρωμαϊκό Ωδείο Κορίνθου, το
Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας και το Ρωμαϊκό Ωδείο της Κω. Ο στόχος μας για την
επόμενη χρονιά είναι να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές και
εκπαιδευτικοί το Θέατρο της περιοχής τους μέσα από τη δράση, «Μαθητές ξεναγούν
μαθητές» και να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες, όπως αυτές που μοιράστηκαν μαζί μας
τα σχολεία, τα οποία ήδη πήραν μέρος στην εκπαιδευτική δράση.
Ευφάνταστες ιδέες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν. Μικροί και μεγάλοι μαθητές, από
4 σχολεία του νομού Πρεβέζης, μας χάρισαν μια εντυπωσιακή ξενάγηση και
συγκινητικά μουσικά θεατρικά δρώμενα, ένα χρόνο πριν, στην αρχαία Κασσώπη. Με
έναυσμα, λοιπόν, αυτό, η κ. Ελένη Θεοχάρη, Γενική Διευθύντρια της Ηπειρωτικής
Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ, ονειρεύτηκε την οικονομική στήριξη περιπάτων
από σχολεία της Ηπείρου στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης. Το όνειρό της έγινε
πραγματικότητα ένα σχεδόν χρόνο μετά, με την αρωγή της Περιφέρειας Ηπείρου, της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρεβέζης και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Μαθητές από 18
σχολεία της Ηπείρου γνώρισαν έναν αρχαιολογικό χώρο, μεγάλου φυσικού και
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πολιτιστικού κάλλους χωρίς κόστος μετακίνησης και ξενάγησης, καθώς την ξενάγηση
την είχαν αναλάβει αρχαιολόγοι και φυσικά με το νερό ΒΙΚΟΣ να δροσίζει τους
μαθητές. Οι μαθητές αυτοί θα αποτυπώσουν το βίωμά τους και στη συνέχεια θα γίνει η
βράβευση των τριών καλύτερων με ψηφιακές δημιουργίες».
Έπειτα, η κ. Μπελογιάννη αναφέρθηκε στις ευχαριστήριες επιστολές των Διευθυντών
των παραπάνω σχολείων προς την εταιρεία ΒΙΚΟΣ, με την ελπίδα ότι την επόμενη
χρονιά θα συμπεριληφθούν στις παραπάνω εκδρομές ακόμα περισσότερα σχολεία της
Ηπείρου, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κ. Μπελογιάννη συνέχισε λέγοντας τα εξής:
«Τώρα, σχολεία από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού αξιοποίησαν τις
δυνατότητες και τα οφέλη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι το e-Twinning
και το Erasmus Plus, ώστε να συνομιλήσουν περί Αρχαίων Θεάτρων, να ανταλλάξουν
γνώσεις και να ξεναγηθούν διαδικτυακά, αλλά και σε πραγματικό χώρο και τόπο. Αυτός
είναι ένας ακόμα στόχος για την επόμενη χρονιά, να ενθαρρύνουμε, δηλαδή, τις
συμπράξεις σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα,
εντός των οποίων θα μπορούσε να γίνεται η τελική παρουσίαση των κοινών θεμάτων
και γιατί όχι στις 18 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων. Μαθητές ξενάγησαν όχι
μόνο συμμαθητές τους, αλλά και μαθητές άλλων σχολείων, μαθητές πολυπολιτισμικών
σχολείων, μαθητές από σχολεία Ειδικής Αγωγής, ακόμα και μικρούς πρόσφυγες με τη
βοήθεια διερμηνέων. Στόχος μας επόμενος είναι να σχεδιαστούν παρουσιάσεις για
μαθητές σε ειδικά καταστήματα κράτησης ή σε φυλακές ανηλίκων. Θα ήθελα να σας
ενημερώσω ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια τέτοια παρουσίαση στο 2ο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίου Στεφάνου Πατρών.
Επίσης, σχεδιάστηκε από μαθητές και εκδόθηκε από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ένας έντυπος
οδηγός του θεάτρου της Αρχαίας Μεσσήνης, σε επιμέλεια του καθηγητή κ. Πέτρου
Θέμελη, ο οποίος με απόφαση του ΤΑΠ παραχωρείται δωρεάν στους μαθητές που
επισκέπτονται την Αρχαία Μεσσήνη. Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα πολύ καλόγουστο
έντυπο, με πληροφορίες αποκλειστικά για το Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης.
Δημιουργήθηκαν, επιπλέον, από μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης έξυπνες ψηφιακές δημιουργίες, e-Books και βίντεο για τα αρχαία θέατρα
με παρουσιάσεις τύπου ignite, δηλαδή πεντάλεπτα βίντεο στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα.
Παράλληλα στην πρόταση του Διαζώματος “Τα σχολεία υιοθετούν η κοινωνία
αγκαλιάζει”, ανταποκρίθηκαν με επιτυχία πολλά σχολεία, των οποίων οι μαθητές
προσκάλεσαν την οικογένειά τους, εκπροσώπους φορέων, εκπροσώπους θεσμικών
οργάνων, τους οποίους ξενάγησαν. Τέλος, επιτέλεσαν δρώμενα παρόμοια με αυτά της
αρχαιότητας.
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Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αγαστή συνεργασία των σχολείων και των
Εφορειών Αρχαιοτήτων, οι οποίες έχουν αγκαλιάσει τη δράση αυτή, διευκολύνοντας τις
μαθητικές κοινότητες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να υλοποιήσουν
ακόμα και μεγάλες εκδηλώσεις, όπως είναι το 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής και
Θεάτρου στο Ωδείο της Αρχαίας Γόρτυνας, το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου και
Μουσικής Δήμου Κω που πραγματοποιήθηκε στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Κω. Οι
παραστάσεις ήταν εμβληματικές, όπως αυτή στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης από το
Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής.
Τέλος, μέσω της δράσης “Οι μαθητές μας ξεναγούν στ’ Αρχαία Θέατρα”, της
συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, των Υπουργείων Παιδείας και
Πολιτισμού και της κρατικής τηλεόρασης, οι μαθητές απέδωσαν 32 δεκάλεπτα βίντεο
για το Αρχαίο Θέατρο της καρδιάς τους.
Όλες αυτές τις δημιουργίες μπορεί κανείς να τις δει εάν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του
Διαζώματος. Τα συνεργαζόμενα σχολεία στέλνουν ένα Δελτίο Τύπου, ξεδιπλώνουν τις
δράσεις τους και εκθέτουν τις δημιουργίες τους. Όμως εμείς στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” τολμάμε
να ονειρευόμαστε και όπως έχει πει ο Walt Disney, “αν τολμήσεις να το ονειρευτείς
μπορείς και να το κάνεις”, ονειρευτήκαμε, λοιπόν, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας,
μιας υπερπλατφόρμας για την ακρίβεια, όπου δε θα αναρτώνται απλώς οι δημιουργίες
των σχολείων, αλλά τα σχολεία, ελληνικά και ξένα θα έχουν το δικό τους χώρο δράσης.
Έτσι, θα αναρτώνται οι δημιουργίες των μαθητών, θα ενημερώνονται για τη
σχεδιαζόμενη δράση τους ή για το χρόνο παρουσίασής της σε ένα ημερολόγιο. Θα
ανατροφοδοτούνται από τα σχόλια άλλων σχολείων. Θα μπορούν να βρουν
υποστηρικτές ή οι υποστηρικτές να βρουν τα σχολεία, ώστε να σχεδιάσουν ή απλώς να
υποστηρίξουν εκπαιδευτικά εργαλεία ή δράσεις, δηλαδή, θα υπάρχει μια αμφίδρομη
επικοινωνία.
Το κάναμε, λοιπόν, πράξη μαζί με τους κ.κ. Σωκράτη Μεχτερίδη, Ευδόκιμο
Φρέγκογλου. Και το όνομα αυτής, “Generation D”, Γενιά ΔΙΑΖΩΜΑ. Στην Αγγλική,
βέβαια, γιατί επιθυμούμε τη συνεργασία σχολείων και του εξωτερικού. Ο κ. Σωκράτης
Μεχτερίδης, ειδικός στην ανάπτυξη εφαρμογών νέων τεχνολογιών που θα πάρει το λόγο
αμέσως τώρα, θα σας παρουσιάσει την πλατφόρμα, όπου με όχημα τα Αρχαία Θέατρα,
τα σχολεία υιοθετούν και οι παραγωγικές δυνάμεις υποστηρίζουν, αλληλοεπιδρώντας
και δημιουργώντας το αύριο των μνημείων μας».
Έπειτα, ο κ. Σωκράτη Μεχτερίδης, προγραμματιστής Η/Υ, έλαβε το λόγο
λέγοντας περίπου τα εξής:
«Το όνειρο, λοιπόν, είχε ξεκινήσει από παλιά. Από παλιά σκεφτόμασταν πώς μπορεί η
τεχνολογία να βοηθήσει αυτό το σημαντικό κομμάτι του Διαζώματος, δηλαδή, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πραγματοποίηση, βέβαια, ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι.
Ξεκινήσαμε πρώτα με τη σχεδίαση και αργότερα με την υλοποίηση της πλατφόρμας,
από την οποία θα σας παρουσιάσω ένα μικρό δείγμα.
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Αρχικά, η πλατφόρμα βασίστηκε πάνω στους τέσσερις άξονες των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων





ο πρώτος είναι τα σχολεία: τα σχολεία φέρνουν τα παιδιά κοντά στους
αρχαιολογικούς χώρους, μέσα από τις δράσεις τους και μέσα από τα μαθήματα.
ο δεύτερος είναι τα ίδια θέατρα που υποδέχονται τα παιδιά και τα ξεναγούν ή
τους δίνουν υλικό, ώστε να υλοποιήσουν την προσπάθειά τους.
ο τρίτος είναι το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, όπου μέσα από τις δράσεις του προσπαθεί να
οργανώσει και να παρακινήσει τέτοιου είδους προσπάθειες και
ο τέταρτος είναι οι υποστηρικτές, όλοι όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο,
προσπαθούν να βοηθήσουν να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι δράσεις.

Όμως, ποιος ήταν ο λόγος, ώστε να υλοποιήσουμε μια τέτοια πλατφόρμα: Οι στόχοι
μας ήταν τρεις:
1. Ο πρώτος ήταν να υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες αυτές οι δράσεις των
σχολείων. Για παράδειγμα, εάν ένα σχολείο εισέλθει στην σελίδα που αφορά την
δράση που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΒΙΚΟΣ, μπορεί να δει την
ολιστική πληροφορία και να αποφασίσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
2. Ο δεύτερος στόχος ήταν να παράσχουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
ένα εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης των δράσεων αυτών, ώστε να μπορούν
να εξελίξουν το πρόγραμμα (π.χ. παραστάσεις που διοργάνωσε το ΓΕΛ
Φιλιππιάδας. παραστάσεις που πραγματοποιήσαν τα καταστήματα ΙΚΕΑ,
ημερολόγιο δράσεων κ.λπ.).
3. Ο τρίτος στόχος και ίσως ο πιο σημαντικός, ήταν να δημιουργήσουμε μία eCommunity. Να φέρουμε δηλαδή σε επαφή όλες τις δυνάμεις που συμμετέχουμε
στο πρόγραμμα, είτε με τη μορφή ανοιχτής συζήτησης, είτε να διευκολύνουμε
απλά τον τρόπο προσέγγισης.
Όλα αυτά, όμως, προϋποθέτουν και τη συμμετοχή των υπευθύνων των δράσεων, ώστε
να έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια. Για αυτό το λόγο, λοιπόν, όλοι θα έχουν
πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα, έχοντας ο καθένας το δικό του κωδικό και
ανεβάζοντας μόνοι τους το υλικό του σχολείου τους.
Συνοψίζοντας, σκοπός μας είναι να παρέχουμε ολιστική πληροφορία, να καλύψουμε τις
ανάγκες των σχολείων και να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την πλατφόρμα,
δημιουργώντας καινοτόμες ιδέες, τις οποίες θα εκμεταλλεύονται όλοι οι φορείς»
Ακολούθησε η κ. Εύα Μαρκάτου, αρχαιολόγος, η οποία παρουσίασε την
μεταπτυχιακή της εργασία για το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας. Αρχικά,
ανέφερε ότι η έρευνα για την εργασία πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Ορχομενού
Βοιωτίας και συνέχισε αναφερόμενη στην δημόσια αρχαιολογία λέγοντας περίπου τα
εξής:
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«Η πρώτη αναφορά στον όρο “public archeology” ή αλλιώς, στα Ελληνικά «δημόσια
αρχαιολογία», έγινε το 1972. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν δοθεί πάρα πολλοί
ορισμοί κι έχουν αποδοθεί πολλές λειτουργίες σε αυτήν, καθώς πραγματεύεται ένα πολύ
μεγάλο φάσμα θεμάτων. Ωστόσο, προσπαθώντας να δώσουμε έναν απλό και κατανοητό
ορισμό στο τί είναι δημόσια αρχαιολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η
αρχαιολογία προς την κοινωνία, είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της επιστήμης
μας. Μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη ότι ένας τρόπος για να εφαρμόσουμε τη
δημόσια αρχαιολογία στην πράξη είναι οι ενημερωτικές δράσεις. Φυσικά, η ενημέρωση
της κοινωνίας είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα, ώστε να δημιουργήσουμε
γέφυρες μεταξύ των αρχαιολόγων και της κοινωνίας. Όμως, ακόμα πιο σημαντικό είναι
να μετατρέψουμε τους πολίτες από παθητικούς αποδέκτες πληροφοριών σε ενεργά μέλη
ως προς τη διαχείριση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Ουσιαστικά λειτουργούμε με
γνώμονα το τρίπτυχο διάλογος – συνεργασία - συμπόρευση και προσπαθούμε με αυτόν
τον τρόπο να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας, να διεγείρουμε τις μνήμες της, να
μάθουμε βιώματα που πιθανόν να έχουν και σχετίζονται με τους αρχαιολογικούς
χώρους του τόπου τους, να μάθουμε τις προσδοκίες τους και να ακούσουμε και τις
ανησυχίες ή και τυχόν αντιρρήσεις που μπορεί να έχουν πάνω στη δική μας δουλειά. Τί
κερδίζουμε, όμως, ρωτώντας την άποψη της τοπικής κοινωνίας για μια αρχαιολογική
δραστηριότητα; Ουσιαστικά κερδίζουμε όλοι: εμείς, ως ειδικοί αρχαιολόγοι, οι
εμπλεκόμενοι φορείς και η ίδια η τοπική κοινωνία.
Πρώτα από όλα ερχόμαστε σε επαφή με προσωπικές ιστορίες και μνήμες της τοπικής
κοινωνίας που είναι χρήσιμες στην έρευνά μας, όπως για παράδειγμα μνήμες των
ανθρώπων για παλιές ανασκαφές όπου δεν διαθέτουμε το απαραίτητο υλικό. Επίσης,
καταρρίπτονται οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για την επιστήμη μας. Και τί εννοώ: Θα
σας μιλήσω με ένα προσωπικό βίωμα που είχα στον Ορχομενό, όπου και δούλεψα. Η
τοπική κοινωνία με ρωτούσε γιατί μοιράζω ερωτηματολόγια, ενώ είμαι αρχαιολόγος
και δε σκάβω κι αν αυτό είναι αποτέλεσμα της ανεργίας στον κλάδο μου. Η κοινωνία δε
μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι ένας αρχαιολόγος μπορεί να έρθει σε επαφή άμεσα
με την κοινωνία και να τη ρωτήσει την άποψή της, να την κάνει, δηλαδή, συμμέτοχο και
να ανοίξει διάλογο μαζί της.
Επίσης, ένα βασικό κέρδος είναι ότι ισχυροποιούμε τις σχέσεις μεταξύ των
αρχαιολόγων και των εμπλεκόμενων φορέων με την ίδια την κοινωνία και ανοίγουμε
διάλογο μαζί της, ώστε να μας πουν την άποψή τους. Όσον αφορά την τοπική κοινωνία,
το πρώτο στοιχείο είναι η ενημέρωση, καθώς μέσα από τη συλλογή απόψεων το πρώτο
που πετυχαίνουμε είναι να τους ενημερώσουμε.
Ο Ορχομενός: Επέλεξα την περιοχή αυτή γιατί εκεί συνάντησα κάτι πάρα πολύ
ξεχωριστό που ουσιαστικά συνοψίζει το λειτουργικό πλαίσιο της δημόσιας
αρχαιολογίας. Έχουμε τρεις αρχαιολογικούς χώρους (το θολωτό τάφο του Μινύα, το
Αρχαίο Θέατρο και την Παναγία της Σκριπούς). Έχουμε ένα αρχαιολογικό project σε
εξέλιξη, το Αρχαιολογικό Πάρκο, στο οποίο εμπλέκονται αρχαιολόγοι, τοπικές αρχές
και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Και έχουμε και την τοπική κοινωνία. Αυτά τα τρία είναι άρρηκτα
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συνδεδεμένα μεταξύ τους, όμως, πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί με την τοπική
κοινωνία.
Οι τρεις αρχαιολογικοί χώροι ουσιαστικά είναι ο ένας δίπλα στον άλλον και μεσολαβεί
απλά ένας δρόμος μεταξύ του θεάτρου και της εκκλησίας κάτι το οποίο είχε σημαντικό
ρόλο σε μια ερώτηση του ερωτηματολογίου και στις απαντήσεις των ερωτηθέντων.
Η έρευνα: Στη διάρκεια της έρευνας μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε
διπλό στόχο: από τη μία προσπάθησα να διερευνήσω ποια είναι η σχέση των
ανθρώπων με τους αρχαιολογικούς χώρους, αν έχουν μνήμες από αυτούς, αν τα
θεωρούν σημαντικά σαν μνημεία, αν τα επισκέπτονται και γιατί.
Στο δεύτερο σκέλος του ερωτηματολογίου προσπάθησα να δω ποια είναι η γνώμη της
τοπικής κοινωνίας για το αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο θα γίνει στην πόλη τους, αν
έχουν προσδοκίες από αυτό, τί αλλαγές θεωρούν ότι θα προκύψουν στην πόλη, αν είναι
πλήρως ενημερωμένοι και αν θέλουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης του
πάρκου.
Τώρα, θα σας παρουσιάσω κάποια βασικά στοιχεία της έρευνας: το δείγμα ήταν το
10% του συνολικού πληθυσμού, απάντησαν 543 ντόπιοι κάτοικοι και το σύνολο του
πληθυσμού είναι 5.000 περίπου κάτοικοι.
Ουσιαστικά χώρισα την πόλη σε δυο ζώνες:
 η ζώνη Α΄ είναι μέσα και γύρω από το αρχαιολογικό πάρκο και
 η ζώνη Β΄ είναι ακριβώς δίπλα από το αρχαιολογικό πάρκο.
Επίσης, καθ΄ όλη την διάρκεια της έρευνας δε συνάντησα ούτε μια αρνητική
αντιμετώπιση, όλοι οι κάτοικοι στους οποίους απευθύνθηκα ήθελαν να συμπληρώσουν
το ερωτηματολόγιο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:
Η σχέση των ανθρώπων με τους αρχαιολογικούς χώρους: Το 70% δήλωσε ότι θεωρεί
τους αρχαιολογικούς χώρους πάρα πολύ σημαντικούς και το 16% με 18% τους θεωρεί
πολύ σημαντικούς. Δήλωσαν ότι έχουν επισκεφθεί τον τάφο και το θέατρο από 1 έως 5
φορές στη ζωή τους, αλλά οι επισκέψεις τους είναι συχνότερες στην Παναγία της
Σκριπούς, καθώς είναι ένα λειτουργικό μνημείο μέσα στην πόλη. Στην επόμενη
ερώτηση ήθελα να δω γιατί θεωρούν τα μνημεία σημαντικά και κάθε μνημείο
ξεχωριστά, αλλά και αν έχουν κάποια βιώματα και μνήμες. Αυτό που συμπεράναμε
είναι ότι οι κάτοικοι θεωρούν σημαντικά τα μνημεία, στα οποία έχουν κάτι να
θυμούνται. Για παράδειγμα, η πλειονότητα δήλωσε ως πιο σημαντική την εκκλησία και
αυτό γιατί εκεί θυμούνται ότι παντρεύτηκαν ή ότι βάφτισαν τα παιδιά τους ή κάποιοι
ανέφεραν και το θαύμα της Παναγίας, καθώς η εκκλησία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
και με τη θρησκεία της τοπικής κοινωνίας. Όσοι δήλωσαν ως πιο σημαντικό το θέατρο,
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πάλι αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες παραστάσεις που έλαβαν χώρα στο θέατρο πριν
χρόνια και συμμετείχαν τα παιδιά τους ή συγγενικά τους πρόσωπα. Ακόμα και το μικρό
ποσοστό που δήλωσε ότι θεωρεί ως πιο σημαντικό τον τάφο του Μινύα, δήλωσε ότι
θυμάται πως μικροί πήγαν εκεί με το σχολείο. Άρα, σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε
μνημεία ζωντανά, ενεργά μέσα στην πόλη. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο στους
ανθρώπους το αίσθημα της σημαντικότητας.
Η γνώμη της τοπικής κοινωνίας για το έργο που θα γίνει στην πόλη τους: Η κοινωνία
φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό ενήμερη. 71% δήλωσε ότι γνωρίζει κι το 29% ότι δε
γνωρίζει. Στην επόμενη ερώτηση οι κάτοικοι ερωτήθηκαν τί είναι αυτό που γνωρίζουν,
ουσιαστικά για να δούμε αν οι πληροφορίες που έχουν είναι αυτές που θα έπρεπε να
έχουν. Εκεί υπήρξε μια σύγχυση, αλλά η πλειονότητα απάντησε ότι θα γίνει μια
ενοποίηση των τριών αρχαιολογικών χώρων σε ένα ενιαίο πάρκο. Το 92%, λοιπόν,
βλέπει θετικά αυτό το έργο, το 68% απάντησε ότι τους αρέσει πολύ και το 24% ότι τους
αρέσει. Άρα, σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι θετικά προσκείμενοι.
Εν συνεχεία, οι κάτοικοι ερωτήθηκαν για συγκεκριμένες αλλαγές με βάση το
αρχιτεκτονικό σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί ώστε να δούμε τί πιστεύουν. Στην
ερώτηση, λοιπόν, αν θεωρούν πρόβλημα την κατάργηση της οδού Μινύου και τη
μετατροπή της ουσιαστικά σε πεζόδρομο, το 50% δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι αυτό θα
δημιουργήσει πρόβλημα κι ένα 20% ήταν πιο διστακτικό, αλλά θεώρησε ότι πάλι δε θα
δημιουργήσει πρόβλημα. Εδώ κάναμε ξεχωριστή μελέτη στη ζώνη Α΄ και ζώνη Β΄ και
τα αποτελέσματα ήταν ίδια. Ακόμα και οι κάτοικοι που ζουν μέσα στο χώρο και
χρησιμοποιούν καθημερινά την οδό Μινύου, δήλωσαν ότι δεν έχουν πρόβλημα κατά
50% και 20% μάλλον δε θα τους δημιουργήσει πρόβλημα.
Οι κάτοικοι, επίσης, ερωτήθηκαν, αν θεωρούν ότι το πάρκο είναι μια αφορμή για
οικονομική ανάπτυξη στην πόλη. Στην προκειμένη περίπτωση το 92% απάντησε θετικά,
το 72% απάντησε ότι θα είναι ένας μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης και το 20%
μάλλον ναι. Το ιδιαίτερο, όμως, είναι ότι όταν ερωτήθηκαν, σε προσωπικό επίπεδο, αν
θεωρούν ότι θα επωφεληθούν υπήρξε μια σύγχυση. Το 35% απάντησε ότι θα
επωφεληθούν, το 25% είπε μάλλον, το 17% ότι δε θα επωφεληθεί, ένα 7% ότι μάλλον
δε θα επωφεληθεί και το 12% δε γνωρίζει. Επιπλέον, ένα 4% δεν απάντησε καθόλου σε
αυτή την ερώτηση.
Ωστόσο, έκανα πιο συγκεκριμένο το ερώτημα, για να τους δώσω κι ένα κίνητρο να δουν
πώς μπορούν σε προσωπικό επίπεδο να επωφεληθούν. Έτσι, στο υποερώτημα της ίδιας
ερώτησης είδαμε ότι το 53% απάντησε ότι θα επωφεληθεί από τις πολιτιστικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις, το 22% πιστεύει ότι θα είναι μια ευκαιρία για βόλτα με φίλους
ή με την οικογένεια και μόλις το 15% είπε ότι θα επωφεληθεί οικονομικά. Σε αντίθεση
με το 92% που δήλωσε ότι σε ένα γενικό πλαίσιο θα έχει οικονομική ανάπτυξη η πόλη.
Όσον αφορά τις προσδοκίες τους για αύξηση του τουρισμού, το 92% πιστεύει ότι θα
έρθουν στον Ορχομενό περισσότεροι τουρίστες λόγω του πάρκου και το βλέπουν ως μια
θετική εξέλιξη.
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Επίσης, ερωτήθηκαν αν θέλουν το αρχαιολογικό πάρκο και συγκεκριμένα το θέατρο να
είναι χώρος για πολιτιστικές εκδηλώσεις, να είναι δηλαδή ένα μνημείο ενεργό μέσα
στον ιστό της πόλης. Το 82% απάντησε ότι θέλει να συμβεί αυτό και μάλιστα δήλωσαν
ότι θέλουν και να συμμετάσχουν, αν είναι αυτό εφικτό.
Στην επόμενη ερώτηση, αν θέλουν να ενημερώνονται για τη ροή των εξελίξεων σχετικά
με την πρόοδο των εργασιών, το 77% δήλωσε ότι θα ήθελαν. Στην τελευταία ερώτηση,
αν θέλουν να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο, το 50% δήλωσε να συμμετέχει και το 35%
ότι ίσως θα ήθελε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι οι κάτοικοι με ρωτούσαν
αν εννοώ να συμμετέχουν με οικονομικό τρόπο, γιατί δε μπορούσαν να καταλάβουν
πώς αλλιώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Και ίσως κι αυτή είναι η εξήγηση του 35%
του «ίσως».
Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από μια τέτοια έρευνα, συγκεκριμένα
στον Ορχομενό, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν μια περηφάνια και νιώθουν μια στενή
σχέση με τα μνημεία τους. Έχουν μνήμες από τα παιδικά τους χρόνια, από τις
παραστάσεις στο θέατρο και πολύ στενή σχέση με την εκκλησία.
Επίσης, η τοπική κοινωνία είναι ενημερωμένη, κάτι στο οποίο έχει συμβάλει σημαντικά
και το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, σχετικά με το αρχαιολογικό πάρκο. Η κοινωνία είναι θετικά
προσκείμενη στη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου και θεωρεί ότι αποτελεί έναν
μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, αν και επικρατεί μια σύγχυση στα οφέλη που θα έχουν οι
ίδιοι από αυτό. Επιπλέον, υπάρχει και η διάθεση για συμμετοχή και επιπλέον
ενημέρωση.
Τέλος, στην ξεχωριστή μελέτη που έκανα για την ενημέρωση των ηλικιών 15 με 18
χρονών, όπου απάντησαν και τα παιδιά του Λυκείου, βλέπουμε μια πτώση των
ποσοστών σε σχέση με το σύνολο, όσον αφορά την ενημέρωσή τους για το πάρκο. Ένα
42% απάντησε ότι δε γνωρίζει τίποτα για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου σε
αντίθεση με το 29% του συνόλου, το οποίο δείχνει μια μεγάλη διαφορά. Θεωρώ τα
αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα «πρόβλημα».
Η έρευνα αυτή δεν είναι απλά νούμερα και μία εργασία, ώστε να ολοκληρώσουμε ένα
μεταπτυχιακό και μια διπλωματική εργασία, αλλά αποτελεί το έναυσμα για να κάνουμε
πράξη παραπάνω ιδέες.
Τέλος, το τελευταίο διάστημα έχουμε αναπτύξει μία συνεργασία με τη εταιρεία Dragon
Tail, η οποία ασχολείται με τη δημιουργία πλατφορμών ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά παίρνω
το ρίσκο να σας το ανακοινώσω, στην οποία θα μπορούν οι μαθητές να κατασκευάζουν
οι ίδιοι το αρχαιολογικό πάρκο.
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Ο σκοπός δεν είναι να βάλουν εκείνοι τις ιδέες τους και να φτιάξουν το αρχαιολογικό
πάρκο, όπως θεωρούν ότι είναι σωστό, αλλά να τους καθοδηγήσουμε με βάση την
αρχιτεκτονική μελέτη, έτσι ώστε να μάθουν ποιες θα είναι οι αλλαγές στην πόλη τους
και να εξοικειωθούν με αυτές. Οι δυνατότητες που τους δίνουμε είναι 4 βασικές
ενέργειες: η διόρθωση, η πεζοδρόμηση, η «καταστροφή», η κατασκευή και η φύτευση.
Για παράδειγμα, εάν ο παίκτης επιλέξει να μην πεζοδρομήσει την οδό Μινύου, αλλά να
την αφήσει ως έχει, θα χάσει πόντους στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν επιλέξει, όμως,
να την πεζοδρομήσει, θα κερδίζει και θα προχωράει και στο επόμενο στάδιο. Στόχος
ουσιαστικά είναι η αύξηση του ποσοστού της ενημέρωσης των νέων, η ενεργή τους
συμμετοχή, η απόκτηση σφαιρικής εικόνας της μελέτης κατασκευής του πάρκου η
ψυχαγωγία κ.λπ.».
Εν συνεχεία, η κ. Αναστασία Τσώμου, Διευθύντρια του Γραφείου Υφυπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης, καλησπέρισε και ευχαρίστησε το κοινό λέγοντας περίπου
τα εξής:
«Θα ήθελα να σας μιλήσω για έναν σχετικά νέο μηχανισμό υλοποίησης έργων, ο οποίος
λειτουργεί σε συνέργεια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τα λεγόμενα Σ.Δ.Ι.Τ.
(Συνέργειες Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα). Τα έργα αυτά αποτελούν ένα εργαλείο, το
οποίο έχει δαιμονοποιηθεί μαζί με την επιχειρηματικότητα, καθώς φαντάζει πολλές
φορές σαν ιδιωτικοποίηση. Δεν υπάρχει, όμως, καμία σύνδεση, αφού πρόκειται για
έναν μηχανισμό που έχει δυο τρόπους υλοποίησης:
 ο ένας τρόπος είναι οι λεγόμενες πληρωμές διαθεσιμότητας, δηλαδή κάποιος
φορέας του Δημοσίου προκηρύσσει έναν διαγωνισμό και κάποιος εξωτερικός
φορέας αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με αποπληρωμή σταδιακά και
μετά την παράδοσή του. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι ο ανάδοχος κάνει σπουδαία
δουλειά, με σωστές προδιαγραφές και ανάλογα με τη σύμβαση αναλαμβάνει και
τη συντήρηση των έργων για πολλά χρόνια.
 ο δεύτερος τρόπος είναι τα ανταποδοτικά έργα, δηλαδή έργα, τα οποία
παράγουν έσοδα κι έτσι αποπληρώνεται το έργο από μόνο του. Ενδεικτικά να
σας πω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, του οποίου ο κύριος στόχος του είναι η
τόνωση της επιχειρηματικότητας, ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και
παραδίδονται τέτοια έργα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
Σήμερα, το 85% των έργων σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την επικράτεια γίνεται με τη
μέθοδο των Σ.Δ.Ι.Τ. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν παραδοθεί τα έργα των
πυροσβεστικών σταθμών, των σχολείων και η τηλεματική για τις δημόσιες
συγκοινωνίες. Ανάμεσα στα έργα αυτά υπάρχουν και αυτά που έχουν σχέση με τον
αγροδιατροφικό τομέα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και φυσικά με φορείς που έχουν ήδη εφαρμόσει κάποιες καλές πρακτικές
πάνω στον τομέα αυτό, όπως το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη. Σε συνεννόηση με το
“ΔΙΑΖΩΜΑ” συμπεριλάβαμε και έργα αρκετά ώριμα όπως το Μουσείο Ασκληπιείου
της Επιδαύρου, το Μουσείο αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, το
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Αρχαιολογικό Μουσείο της Δήλου κ.λπ. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο είναι
και τα “smart cities”, τα οποία ελπίζουμε να ενεργοποιήσουμε ως έναν νέο τρόπο
υλοποίησης έργων.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ στην εισφορά της Ευρώπης, καθώς βρισκόμαστε
σε μια εποχή, στην οποία δεν υπάρχει ένα μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο ανά έργο, αλλά
γίνεται συνδυασμός αυτών, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Είτε αυτοί
είναι το Ε.Σ.Π.Α., είτε είναι η μόχλευση των ιδιωτικών πόρων, ώστε να έχουμε ένα
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα».
Τέλος, το λόγο έλαβε ο κ. Τρύφων Κολλίντζας, καθηγητής στο Οικονομικό
Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά
στη γνωριμία του με τον κ. Σταύρο Μπένο και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με
αφορμή μία επίσκεψή του στον Ορχομενό Αρκαδίας και συνέχισε λέγοντας περίπου
τα εξής:
«Γιατί παρακολουθώ κι εγώ το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και την εξέλιξή του; Θα σας μιλήσω,
λοιπόν, ως θεωρητικός οικονομολόγος. Θα μπορούσα να δώσω, σε αυτή τη σύντομη
παρέμβαση μου, τον τίτλο “Μια ευκαιρία, η διπλή αποτυχία, η ιδέα και ο τρόπος
υλοποίησης”.
Θα προσπαθήσω να συνδέσω αυτές τις σκόρπιες σκέψεις μου: Γιατί δεν υπήρχε το
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πριν; Αν υπήρχαν και άλλα Σωματεία σαν το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και
πριν, γιατί δεν πέτυχαν; Γιατί πέτυχε αυτό; Πως μπορεί να συνεχιστεί το έργο του;
Η ευκαιρία φυσικά είναι το τεράστιο κεφάλαιο, άυλο και φυσικό, καθώς και ο
συνδυασμός του. Η ανάδειξή που συνδέεται με τα αρχαία θέατρα και τα μνημεία
γενικότερα και δεν αναφέρομαι μόνο στο σπουδαίο έργο των αρχαιολόγων, οι οποίοι
έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, αλλά στη σύνδεσή τους με την οικονομική ανάπτυξη.
Συνεπώς, η μεγάλη ευκαιρία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα, η οποία διαθέτει
τεράστιο κεφάλαιο που συνδέεται με την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, το
πολιτιστικό κεφάλαιο. Το ερώτημα, όμως, είναι γιατί δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Ο
λόγος είναι ότι αποτελεί δημόσιο κεφάλαιο και επομένως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα
δεν είναι σαφώς ορισμένα. Ως δημόσιο κεφάλαιο είναι πολύ δύσκολο να το
εκμεταλλευθούμε για την ανάπτυξη της χώρας μας. Οι δυσκολίες είναι δύο: η αποτυχία
της ιδιωτικής οικονομίας και του μηχανισμού της αγοράς και η αποτυχία της
κυβέρνησης και του κράτους.
Η μεν ιδιωτική οικονομία αποτυγχάνει, καθώς ως δημόσιο αγαθό δεν έχει την
δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις επενδύσεις που απαιτούνται, ώστε να το
εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά και να επιστέψει τα οφέλη πίσω στην κοινωνία.
Συνεπώς, εμφανίζεται το πρόβλημα του ελεύθερου καβαλάρη ή free rider. Αποτυγχάνει,
λοιπόν, η ιδιωτική οικονομία κι ο μηχανισμός της αγοράς.
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Το δε κράτος αποτυγχάνει μέσα από ένα συνδυασμό παραγόντων. Ο ένας είναι η
γραφειοκρατία και ίσως ο πιο βασικός. Ο δεύτερος είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά
συντεχνιακά συμφέροντα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Όμως, η χώρα μας
χαρακτηρίζεται από πολιτικούς, οι οποίο είναι κοντόφθαλμοι ως προς την ανάπτυξη και
αρκούνται σε επενδύσεις με βραχυχρόνια οφέλη.
Μπορούμε, όμως, να αντιμετωπίσουμε τις παραπάνω δυσκολίες μέσα από τον
εθελοντισμό. Πιστεύω ότι μέσα από τον εθελοντισμό μπορούμε να πετύχουμε την
συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, με στόχο τη σωστή εκμετάλλευση των
δημοσίων αγαθών, όπως είναι τα αρχαία θέατρα και τα μνημεία.
Επίσης, στην κοινωνία δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
ενδιαφέρονται για το κοινό καλό. Ανιδιοτέλεια. Υπάρχει βέβαια και η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, όπως το παράδειγμα της εταιρείας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., που μου φάνηκε
εμένα εξαιρετικό. Μέσα από τις δράσεις αυτές μπορούμε να παρασύρουμε και το
Κράτος.
Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση, δηλαδή από την θεωρεία περνάμε στην πράξη. Σε
αυτό το σημείο πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους οραματικούς, όπως είναι ο κ.
Σταύρος Μπένος, διότι, όπως αναφέρθηκε και το πρωί της συνεδρίασης, μας δίνει την
ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο ένα αρχαίο θέατρο, είναι όλα μαζί: η αρχαιολογία
η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η ευτυχία της κοινωνίας κ.λπ. Υπάρχει, δηλαδή, η
καθετοποίηση των δράσεων, ώστε να μπορείς να κάνεις κάτι από την αρχή μέχρι το
τέλος, όχι όμως μόνος σου αλλά με τους κατάλληλους συνεργάτες. Είναι προφανές ότι
οι άνθρωποι του Διαζώματος είναι εξαιρετικοί. Ένας σπουδαίος παράγοντας είναι η
αγάπη αυτή που προέρχεται από το Σταύρο Μπένο για την εκμετάλλευση των νέων
τεχνολογιών με στόχο την προώθηση των δράσεων του Διαζώματος, αλλά και τη
χρηματοδότηση αυτών.
Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι για το μέλλον: Σίγουρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα είναι
ο νέος αυτός φορέας και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει στην κοινωνία, στον τουρισμό,
ώστε να μην εγκαταλειφθεί αυτό το έργο, όπως τα ολυμπιακά έργα που τα βλέπουμε να
μαραζώνουν ή να υποχρησιμοποιούνται. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εύκολο, όμως
υπάρχουν ιδέες και θέληση».
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