
 

 
 

Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής 
 

Νίκος Στακιάς 
 

  M.Sc. Event Management M.M.U, B.Sc. Eφαρμοσμένα Μαθηματικά Ε.Μ.Π. 
 

   Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού σε τουριστικά, πολιτιστικά, 
αθλητικά και εκπαιδευτικά project 

 

Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα  

 
 
 
 



 
Πολιτιστική Διαδρομή 

Αρχαίων Θεάτρων  Ηπείρου 
“5 Αρχαία Θέατρα 

4 Περιφερειακές Ενότητες” 
  
 
 





Εδραίωση της Αναπτυξιακής Ήπειρος Α.Ε. ως Φορέα Διαχείρισης του προορισμού της ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
- Μarketing, Στρατηγική, Υλοποίηση δράσεων, Fam trips , Crowdfunding “my Kassopi”, Συμμετοχή σε εκθέσεις 

Συνέργειες για την Προβολή της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», Μελέτη για στελέχωση 

DMMO, κ.α. 
 
 
 
 
  
 



 

- Crowdfunding“my Kassopi”:Το αποτέλεσμα: 80.580€ συγκεντρώθηκαν σε 4 μήνες! 
 
 
 
 
  
 



Επίσκεψη στην Ήπειρο (17/11-4/12 2019) 

  

 Διαμόρφωση εικόνας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

πιλοτικά στην πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων. 

 Συντονισμός, συνεργασία και άμεση επικοινωνία με στελέχη 

Αναπτυξιακής Ηπείρου και Προέδρου Δικτύου Επιχειρήσεων 

 Επισκέψεις σε επιχειρήσεις δικτύου, ανταλλαγή απόψεων και 

καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ ανά επιχείρηση 



7 Κριτήρια 

  
 

1. Προφίλ & Ενεργή Παρουσία στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά & Αγγλικά 

2. Διαχείριση Παρατηρήσεων & Παραπόνων 

3. Χρήση & Προβολή Τουλάχιστον 3 Τοπικών Προϊόντων σε Χώρους 

Εστίασης 

4. Εγκατάσταση & Λειτουργία Συσκευής «Point of Sale» («POS») 

5. Εφαρμογή Κατ’ Ελάχιστον Μίας Πρακτικής Εξοικονόμησης 

Ενέργειας και ενός τουλάχιστον ρεύματος ανακύκλωσης 

6. Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης 

7. Ενεργή Επιδίωξη Συνεργειών 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

EΣΤΙΑΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

EΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΕΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Δημογραφικά Στοιχεία  
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΤΑ 



Κριτήριο 1: Παρουσία στο διαδίκτυο   







Συνέργειες για την Προβολή της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» 
  
 



 
Στρατηγική διεύρυνσης 

 

<<Οραματίζομαι τον τόπο μου μέσα από την 

πολιτιστική διαδρομή αρχαίων θεάτρων>> 

 

Place Branding 
 

 
 



 

Στρατηγική διεύρυνσης 

 

 Στοχευμένη διεύρυνση του cluster με επιχειρήσεις που βρίσκονται 

κοντά σε όλα τα αρχαία θέατρα της διαδρομής. 

 

 Μέσα από συνέργειες και πλάνο, οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ που δραστηριοποιούνται κοντά στα 

αρχαία θέατρα, καθώς και οι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ μπορούν να 

δημιουργήσουν μία ιδιαίτερη και διακριτή ταυτότητα και να 

συμβάλλουν έτσι στη δημιουργία μιας νέας εικόνας τόπου η 

οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ποιοτική αναβάθμιση των 

περιοχών  τα ερχόμενα χρόνια. 
 

 



Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, στο κέντρο της αειφορίας και της 

βιώσιμης ανάπτυξης.  

 Σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων με την τοπική παραγωγή  
 

 Ενδεικτικά: Tο χωριό Καμαρίνα δίπλα από το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης και τα χωριά 

Μαντείο και Μελιγγοί στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης 







ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ** 

  

  

 

 
 Συνέχιση της ΠΔ ΘΕΑΤΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ στη νέα Προγραμματική 

ως «ομπρέλα» με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα που θα 

ενταχθούν ως υπο-περιοχές.  

 

 Εμπλουτισμός της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ με επιπλέον σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

 Στρατηγική επικοινωνία και προσέγγιση Δήμων της 

Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση σε επιμέρους Δήμους που 

γειτνιάζουν με τα αρχαία θέατρα. Προσδιορισμός ρόλου 

Δήμων –Διαβούλευση. 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ** 

  

  

 

 

 

 Προσβασιμότητα αρχαιολογικών χώρων: Να δημιουργηθούν 

ειδικοί χώροι θέασης σε συνεργασία με τις εφορείες 

αρχαιοτήτων για να είναι επισκέψιμοι οι αρχαιολογικοί χώροι σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες, με ασφάλεια- παράλληλα με τις 

εργασίες αναστήλωσης 

 

 Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την πορεία των 

εργασιών στους αρχαιολογικούς χώρους: Διοργάνωση 

ημερίδων για προβολή του έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων 

της Ηπείρου σε συνεργασία με Αναπτυξιακή ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε./ 

Πρόεδρο και μέλη Cluster 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ** 

  

  

 

 

 

 Διεύρυνση Cluster: Κύκλος εγγραφών- διακρίβωσης, που θα 

περιλαμβάνει όχι μόνο επιχειρήσεις αλλά και πολιτιστικούς 

φορείς   

 

 Δημιουργία θεματικών tour: Συνέργειες για θεματικά 

προϊόντα / tour με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων και 

πολιτιστικών συλλόγων 

 

 Πωλητήρια μελών Cluster: Concept για πωλητήρια των μελών 

του Cluster - σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους- κοντά στους 

κόμβους της διαδρομής. 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ** 

  

  

 

 
 

 Θεσμός Μεσολαβητή μεταξύ των επιχειρηματιών της περιοχής 

και της Αναπτυξιακής ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε 

 

 Διοργάνωση εξειδικευμένων εκδηλώσεων διασύνδεσης των 

επιχειρήσεων: «Ημέρες Συνεργειών» με workshops και B2B 

συναντήσεις των τοπικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις από 

την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό 
 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ** 

  

  

 

 

 

 Νέος Θεσμός Φεστιβάλ Πολιτιστικής διαδρομής: Φεστιβάλ 

που θα πλαισιώσει την πολιτιστική διαδρομή και θα 

προσελκύσει πολιτισμικό τουρισμό υψηλού επιπέδου 

διαφορετικές εποχές του χρόνου 

 

 Στρατηγική ανάπτυξη εκπαιδευτικού τουρισμού 
 



  

 

 



Συμμετοχική Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: 

«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα 

της Ηπείρου: Το κοινωνικό αποτύπωμα» 

Τίτλος Εισήγησης:   

Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στην Ελλάδα - Η συνεισφορά τους στον πολιτιστικό 

τουρισμό και στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη 

 
Εισηγητής/τρια: Φώτης Βλάχος 

ΥΠΠΟΑ, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & ΕΕ  
Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων  
dds@culture.gr; fvlachos@culture.gr 

06/04/2022 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΕ - 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Ι. ΥΠΠΟΑ – Αρμοδιότητες  

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ:  Εστιακό σημείο Πολιτιστικών Διαδρομών Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
ΙΙ. Πολιτιστικές Διαδρομές του ΣτΕ και Ελλάδα 
ΙΙ.1 - Ορισμοί, στόχοι, διαδικασίες, ελληνική συμμετοχή 
ΙΙ.2 -  Καλές Πρακτικές: Η σημασία των ΠΔ στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη 
Παραδείγματα Πολιτιστικών Διαδρομών -  Τρεις Πολιτιστικές Διαδρομές: 
  - Δρόμοι της Ελιάς (μόνη ελληνική πιστοποιημένη ΣτΕ) 
  -  Δρόμοι του Κρασιού (ελληνική συμμετοχή – πιστοποιημένη ΣτΕ) 
  - Δρόμοι Ιστορικών καφέ – Υπό διαδικασία πιστοποίησης 
ΙΙ.3 Αρχαία Θέατρα ως πολιτιστικό τουριστικό προϊόν 
- Πολιτιστικές Διαδρομές Αρχαίων Θεάτρων 
- Συνέργειες 
III. Διεθνείς Πρακτικές: 
III.1.  EUSAIR – Πυλώνας IV – Βιώσιμος Τουρισμός 
Εμβληματικά προγράμματα: Δίκτυο «Δρόμοι της Ελιάς» 
III.2.  UN - Agenda 2030 – SDGs Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Στόχος 11.4 και 11.β 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Ι. ΥΠΠΟΑ - Αρμοδιότητες ΔΔΣΕΕ 
Α. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων  

Επιχειρησιακοί στόχοι 
 Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Π.Δ. 4/2018 - ΦΕΚ Α’7/22.1.2018), «Οι επιχειρησιακοί στόχοι της 
Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παρακολούθηση, η συμμετοχή και η προώθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».  
 
1 Εστιακό Σημείο Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Σ.τ.Ε) 
  
H ΔΔΣΕΕ/Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, συμμετέχει στη Διοικούσα Επιτροπή Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας του ΣτΕ για τιο Πρόγραμμα Πολιτιστικών 
Διαδρομών του Σ.τ.Ε: 
α) «Πολιτιστικές Διαδρομές»  
H ΔΔΣΕΕ/ΤΔΣ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας (ΔΜΣ) για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Σ.τ.Ε καθώς και 
σημείο επαφής της χώρας για την εν λόγω Συμφωνία. 
- Μεριμνά για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και φορέων για προγράμματα και δράσεις αρμοδιότητάς τους 
- Προετοιμάζει / συμμετέχει στην ελληνική αποστολή στην ετήσια συνάντηση της Ολομέλειας 
- Συνδιαμορφώνει / γνωμοδοτεί επί κειμένων συστάσεων. 
 
2. Εστιακό σημείο στην Ελλάδα για εφαρμογή 17 ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ατζέντα 2030  του ΟΗΕ (ΣΒΑ) – Θέματα Πολιτισμού 
 
3. EUSAIR Μέλος ΚΘΟ – Πυλώνα IV : Στρατηγική της ΕΕ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου  
(EU Strategy for Adriatic Ionian Region  / EUSAIR – Thematic Steering Group 4 – Sustainable Tourism) 
 



ΙΙ. Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης  και Ελλάδα 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1987 με σκοπό να αναδείξει πώς μέσα από ένα ταξίδι στο χώρο και στο 
χρόνο η πολιτιστική κληρονομιά των διαφόρων χωρών και πολιτισμών της Ευρώπης συνεισφέρει στη 
δημιουργίας μιας κοινής και ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 
 

Οι διαδρομές είναι δίκτυα πολιτών (grass-roots networks) που προωθούν την κατανόηση και το 
σεβασμό των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. 



ΙΙ.1 Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης 
• 45 πιστοποιημένες ΠΔ – 35 χώρες – Ελλάδα μέλος Διοικούσας Επιτροπή Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας 

• ΥΠΠΟΑ: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification1 

• Συμβούλιο της Ευρώπης: Κριτήρια Πιστοποίησης https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3225 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

ΙΙ.1 Στόχοι – Προστιθέμενη Αξία  
 

 

 Προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας 

 

 Ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης των πολιτιστικών ανταλλαγών και του 
τουρισμού,  

 

 Ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, τοπικών δικτύων, ενώσεων, Πανεπιστημίων και 
επαγγελματικών οργανισμών κ.ά.  

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές  
μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης 



 
 
 
 

ΙΙ.1 Πολιτιστικές Διαδρομές του ΣτΕ και Ελλάδα: 
Προεδρία Ελλάδας στο Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Νοέμβριος 2020) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

“Στο δρόμο του πολιτισμού- On the Road": 

 
 Ειδική Έκδοση για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης που διέρχονται από την Ελλάδα 

(12.11.2020) 
 
13 Πολιτιστικές Διαδρομές του ΣτΕ: Η Ελλάδα μέσω ενδιαφερομένων φορέων στην παρούσα φάση έχει μέλη 
σε 13 από τις 45 Πολιτιστικές Διαδρομές του Σ.τ.Ε.:  
Δρόμοι της Ελιάς, Δρόμοι των Φοινίκων, Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Μότσαρτ,  
Iter Vitis, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Κοιμητηρίων, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Λουτροπόλεων, Προορισμός 
Ναπολέων, Δρόμοι του Ιμπρεσιονισμού, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς, Δρόμος του 
Σιδηρού Παραπετάσματος, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, Δρόμος του Αινεία και Διαδρομή των 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. 
 
 
Link: https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf 
 

https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf


ΙΙ.2 -  Καλές Πρακτικές: Η σημασία των ΠΔ στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη 
«Δρόμοι της Ελιάς»  

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 



 
ΙΙ.2 “Δρόμοι της Ελιάς” - Μεσογειακή Διατροφή 

Πρότυπο βιώσιμης  ανάπτυξης – Ανάδειξη πολιτιστικού  
τουρισμού 

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
- Oι “Δρόμοι της Ελιάς” στο πλαίσιο  
της υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής, ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO και της Διεθνούς Σύμβασης την οποία υπέγραψαν τα κ-μ 
της το 2003, υλοποιούν στοχευμένες δράσεις με σκοπό να προβάλλουν τα παραδοσιακά προϊόντα, την ιστορία τους και τη διατροφική τους αξία,  
 

- Οι “Δρόμοι της Ελιάς” συμμετέχουν   
σε διακρατικά προγράμματα, με αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση ενός καινοτόμου πλαισίου σχεδιασμού, διαχείρισης και προώθησης θεματικών 
προϊόντων τουρισμού ή επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτά – πολιτιστικός τουρισμός. 
 
- Branding: Δίκτυο «Δρόμοι της Ελιάς» 



 
 
 

ΙΙ.2 “Δρόμοι της Ελιάς” - Δικτύωση 
 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

• Η επέκταση κι ενδυνάμωση της διαδρομής επιδιώκεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» μέσω: 

- της δικτύωσης του με φορείς αλλά και δίκτυα όπως το ‘Δίκτυο Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές’ που περιλαμβάνει 50 περίπου Δήμους στην Ελλάδα, 
 

- της δικτύωσης στο πλαίσιο συμμετοχής σε διευρυμένα διεθνή δίκτυα, ιδιαίτερα Μεσόγειο και Αδριατική-Ιόνιο 



 
 
 

ΙΙ.2 Iter Vitis, οι Δρόμοι του Αμπελιού (Δρόμοι του Κρασιού) 
 

Ελλάδα και Δρόμοι του Κρασιού 
 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

• Αμπελώνας – Κεντρική Μακεδονία 

 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο πιστοποιημένο από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης Ευρωπαϊκό Δίκτυο πολιτιστικής διαδρομής Iter Vitis 

- Διέρχεται από 18 ευρωπαϊκές χώρες,  
 
- Γεννήθηκε από το αγροτικό τοπίο οινοπαραγωγής ως στοιχείο της Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας.  
 
- Ενώνει τους Ευρωπαίους πολίτες από τον Ατλαντικό στον Καύκασο και από τη 
Μεσόγειο στη Βαλτική, εκπροσωπώντας την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας.  
 
- Στόχος της Διαδρομής είναι να εστιάσει στο τοπίο οινοπαραγωγής ως βιώσιμο 
τουριστικό προορισμό 
 
Το κρασί αφηγείται την ιστορία των τόπων και των ανθρώπων, δημιουργεί 
κοινωνικές σχέσεις, βοηθά στην κατανόηση του τοπίου και της ιστορίας των 
αντρών και γυναικών της περιοχής και προάγει την ιδέα του σεβασμού στο 
περιβάλλον 
 
Ελλάδα: Συμμετοχή μέσω Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-iter-vitis-route 

 



 
 

ΙΙ.2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - Συνέργειες: 
- Δρόμοι Ιστορικών Καφέ – Iter Vitis 

- 11ο Συμβουλευτικό Φόρουμ Πολιτιστικών Διαδρομών του ΣτΕ  
Οκτώβριος - 2022 

 
 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

 
1. Ο Δρόμος Ιστορικών Καφέ συναντά το Δρόμο του Κρασιού σε μια εκδήλωση με θέμα "Η 
κουλτούρα του κρασιού μέσα από τα Ιστορικά Καφέ, μια κοινή διαδρομή αιώνων...«. 
 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να προβάλλει τη σπουδαιότητα της άυλης και υλικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς των Ιστορικών Καφέ, της οινοποιίας, του κρασιού, και των παραγώγων του, αλλά 
παράλληλα να προωθήσει τις δυο Πολιτιστικές Διαδρομές (και άρα τις πόλεις από όπου περνούν) 
ως τουριστικούς προορισμούς ιδιαίτερης αξίας και αισθητική. 
 
 
 
2. προετοιμασίες του 11ου Διεθνούς Ετήσιου Συμβουλευτικού Forum “Πολιτιστικές Διαδρομές” 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα φιλοξενηθεί στα Χανιά 5-7 Οκτωβρίου 2022 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/-/greece-signature-of-the-organisation-agreement-
for-the-2022-annual-advisory-forum-on-cultural-routes-of-the-council-of-europe-in-chania-crete- 
https://historiccafesroute.com/history/ 



 
 
 
 

ΙΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ - Συνέργειες: 
 

Περιφέρειες: Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας - Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

Ενέργειες ΥΠΠΟΑ: 

• Προπαρασκευαστικές συναντήσεις προετοιμασίας και 
διαβούλευσης για πρόγραμμα Πολιτιστικών 
Διαδρομών ”Αρχαία Θέατρα” 

 

• ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

• Εργα ύψους 11.600.000 ευρώ περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για τις Πολιτιστικές 
Διαδρομές στη Βόρεια Ελλάδα, που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης (ΠΔ 
“Στα Βήματαυ Απόστολου Παύλου” και “Πολιτιστική 
Διαδρομή Εγνατία Οδός” 

        Πληροφορίες: ΔΤ ΥΠΠΟΑ 21.02.2022) 

• Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου 
(ΔΙΑΖΩΜΑ) 

 

• Διαδρομή Ρωμαίων Αυτοκρατώρων (έμμεση προσέγγιση - 
Ρωμαϊκά Μνημεία) - υπό διαμόρφωση μέσω προγράμματος 
Routes4U 

 

• Πολιτιστική Διαδρομή «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου», και  

 

• Πολιτιστική Διαδρομή  “Εγνατία Οδός”. 



 
 
 
 
 
 

ΠΑΙ / Πρωτοβουλία Αδριατικής Ιονίου Στρατηγική της ΕΕ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

10 χώρες :  
4 χώρες ΕΕ: ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ,  
5 χώρες σε διαδικασία ένταξης στην ΕΕ: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΕΡΒΙΑ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(H Βόρεια  Μακεδονία έγινε δεκτή στο 3o Forum EUSAIR – Κατάνια 2018, ως 9ο μέλος ) 
1 χώρα, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ, πρόσφατο μέλος. 
 
Προεδρία ανά έτος (Αλβανία, έως 31.05.2022) 

 
Σκοπός η δημιουργία δικτύου για εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ στη Μακροπεριφέρεια 
Αδριατικής Ιονίου (μέρος στρατηγικής Μακροπεριφερειών της ΕΕ: Άλλες 3 Μακροπεριφέρειες: 
Άλπεων, Δουνάβεως και Βαλτικής)  

 
Ετήσια Διακυβερνητικά ΦΟΡΟΥΜ -Ετήσιες Διακηρύξεις (7th EUSAIR Forum: Αλβανια, Μάιος 
2022) 

 

 
III. Διεθνείς Πρακτικές 

ΙΙΙ 1. EUSAIR - EU Strategy for Adriatic Ioniangion 
 



 
 
 
 
 
 

 

Συντονισμός ΕΕ:  

Γενική Διεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (DG REGIO) 

 

Πυλώνας Ι: Γαλάζια Ανάπτυξη (Ελλάδα, Μαυροβούνιο) 

Πυλώνας ΙΙ: Συνδεσιμότητα (Ιταλία, Σερβία) 

Πυλώνας ΙΙΙ: Ποιοτικό Περιβάλλον (Σλοβενία, Βοσνία-Μαυροβούνιο) 

Πυλώνας ΙV: Βιώσιμος Τουρισμός και Θέματα Πολιτισμού (Κροατία, Αλβανία) 

       

 

ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ: 

Κατευθυντήριες Θεματικές Ομάδες – Thematic Steering Groups (ΚΘΟ/TSGs) ανά Πυλώνα 

 

Προεδρεύουν οι χώρες  ΠΑΙ ανά Πυλώνα 

 

Σκοπός η εφαρμογή Στρατηγικής EUSAIR σε χώρες-μέλη καθώς και ενδυνάμωση σχέσεων μέσω 
Ανάπτυξης πολιτικών και προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

 
 
 

ΙΙΙ.1 EUSAIR  
Εφαρμογή Στρατηγικής της ΕΕ για Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Συντονισμός: 

ΥΠΕΞ και Υπ Οικονομίας και Ανάπτυξης ( ΕΣΠΑ – νέο ΕΣΠΑ 2022-2027) 

 

Πρόγραμμα EUSAIR Facility Point / Facility Point Plus (Υπουργείο Οικονομίας 
και Aνάπτυξης) 

Πυλώνας Ι (TSG1 – Προεδρία): Γαλάζια Ανάπτυξη (Υπ Αγροτικής) 

Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ - Συμμετοχή 

 

Πυλώνας IV: (TSG4 ) Βιώσιμος Τουρισμός:  

Συντονισμός από Υπουργείο Τουρισμού – Εστιακά Σημεία/μέλη 

–  α. Υπ. Τουρισμού: Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού  ( εστιακά σημεία)  

 –  β. ΥΠΠΟΑ: Υποστήριξη θεμάτων Πολιτισμού από ΔΔΣΕΕ / ΥΠΠΟΑ (Φ. Βλάχος - 
μέλος) 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

 
 
 

ΙΙΙ.1 Δομή EUSAIR - Ελλάδα 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πρόγραμμα ΕΕ “Δημιουργική Ευρώπη” 

Γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης Ελλάδας - ΔΔΣΕΕ / ΥΠΠΟΑ 

Link: http://creative-europe.culture.gr/ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

ΙΙΙ.1 Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

 ΕΣΠΑ - Νέο ΕΣΠΑ 2022-2027 

 

 INTERREG / ADRION 

 

 Creative Europe (ΔΔΣΕΕ/ΤΕΕ εθνικό σημείο επαφής – Πολιτισμός) – 
Link: http://creative-europe.culture.gr/ 

 

 Routes4U: Κοινό πρόγραμμα ΣτΕ και ΕΕ με σκοπό την περαιτέρω 
δικτύωση των πολιτιστικών διαδρομών ΣτΕ κι εξάπλωση δράσεων σε 
όλες τις χώρες μέλη: Στήριξη προτεραιοτήτων Μακρο-περιφέρειας  

 

 - Πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές του ΣτΕ  Ενδυνάμωση 8 ΠΔ 
με χρηματοδότηση έως 10.000 ευρώ για δράσεις από Μάρτιο έως 
Οκτώβριο 2019 (Δρόμοι Ελιάς) 

 

 Άλλα (HORIZON, COSMOS, EU-NURREC) 

 
 



 
 
 
 

ΙΙΙ.1 Χρηματοδοτήσεις  
“Routes4U” 

 
 
 

 

 
Κοινό Πρόγραμμα ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης 

Routes4U 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

 
 

ΠΔ «Δρόμοι της Ελιάς: Ελληνικής Πρωτοβουλίας: ΠΔ του ΣτΕ (Πιστοποιημένη) 
με έδρα Καλαμάτα.  
ΠΔ “Ρωμαίων Αυτοκρατώρων”: Συμμετοχή ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ (δημιουργία μέσω 
Routes4U, σε διαδικασία πιστοποίησης ΣτΕ) 
 
Συνεχής στήριξη από ΔΔΣΕΕ και προώθηση της παραπάνω ΠΔ τόσο στο ΣτΕ όσο 
και στη EUSAIR (TSG4, Routes4U). Δικτύωση με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της 
Μακροπεριφέρειας Α.Ι.  

 
Υλοποιήσιμες δράσεις: Ενδυνάμωση δικτύου μέσω προγράμματος Routes4U και 
συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 
Δύο σημαντικές εκδόσεις: 

 
- "Roadmap for the Adriatic-Ionian Region", first Routes4U program publication 
https://rm.coe.int/16808ecc0a 
- Economic impact of the Cultural Routes of the Council of Europe in the EU 
macro-regions (Routes 4U 15) (2020) https://edoc.coe.int/en/cultural-
heritage/8192-economic-impact-of-the-cultural-routes-of-the-council-of-europe-in-
the-eu-macro-regions-routes-4u-15.html 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibxu3XgIDiAhVFJ1AKHZsmCfAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adriatic-ionian.eu/event/1st-routes4u-meeting-for-the-adriatic-and-ionian-region/&psig=AOvVaw1CaDEGuupLo5nFpYEdiaeI&ust=1556994854732662


 
 
 

ΙΙΙ.2 OHE – 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), Ατζέντα 2030 
Ελλάδα:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

 
 
 

Πολιτιστικός Τουρισμός – Βιώσιμες Πόλεις (έξυπνες πόλεις) – Μηδενική Πείνα – Εκπαίδευση (Τ 

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες -  στον υπο-στόχο 11.4 και 11.β 

 

• 11.4 Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

 

• 11.β Έως το 2020,  ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες 
πολιτικές και σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην  κοινωνική ένταξη, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής 
διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση των Κινδύνων από Καταστροφές 2015-
2030. 

 

•  1. Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) 

• https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/ 

 

• 2. Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτες ΣΒΑ 

• https://www.statistics.gr/sdgs 

 

 

 

 

https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/


❏ Πρόγραμμα πρόληψης 
Απόστολος Δοξιάδης 

❏ Εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού κατά COVID-
19 

❏ Υγειονομική διαχείριση 
της πανδημίας 

 166 νέα προγράμματα σπουδών σε όλο 
το φάσμα της εκπαίδευσης με στόχο την 
απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, με σύγχρονη μεθοδολογία. 
Συμμετοχική εκπαίδευση και κριτική 
σκέψη. 

 Ανασυγκρότηση της ΕΕΚ με νέες 
ειδικότητες και σύγχρονο περιεχόμενο. 
Συνδιαμόρφωση σπουδών με 
κοινωνικούς εταίρους. 

 Σύνδεση Επαγγελματικής και 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας 

 Αξιολόγηση/Πρότυπα και Πειραματικά 

 
 

 Επίδομα γέννησης 
παιδιού 
 

 Επέκταση σχολικών 
γευμάτων σε 268 νέα 
σχολεία 

❏ Ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα 

❏ 2η ευκαιρία (διευθέτηση 
χρεών) 

❏ Εξορθολογισμός και 
ενίσχυση προνοιακών 
επιδομάτων 

❏  Πρώτο Ένσημο 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: ενδεικτικές πολιτικές 

Κοινωνία 



❏ Προστασία εργαζομένων: Νέος εργασιακός 
νόμος, υπερωρίες, καθιερώνεται η 
ψηφιακή κάρτα για την πάταξη της 
αδήλωτης εργασίας 

❏ Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος με 
μείωση φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών (7.2% το 2021) 

 

❏ Αναβάθμιση υποδομών 14 
ερευνητικών ινστιτούτων 
(tech innovation centres) 

❏ Thorax: σύστημα λήψης 
αποφάσεων στους τομείς 
Πολιτικής Προστασίας / 
ασφάλειας 

❏ Ενίσχυση spin-offs 
❏ Βιομηχανικά πάρκα 
❏ Οδικοί άξονες, 

περιφερειακά αεροδρόμια 
και λιμάνια 

 Σήμα Ισότητας: (πιλοτική) 
εφαρμογή 

σήματος δέσμευσης των επιχειρήσεων 
σε βασικές αρχές ισότητας ανδρών και 
γυναικών στον εργασιακό χώρο. 
 Αύξηση θέσεων σε ξενώνες  

προστασίας θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας 

 “Νταντάδες της γειτονιάς”: 
απελευθέρωση των μητέρων και 
εργασία για γυναίκες 

 Θεσμοθέτηση της άδειας 
πατρότητας 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: ενδεικτικές πολιτικές 

Κοινωνία 



 Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής 
υδάτων 

 Αναβάθμιση ύδρευσης 
αναπτυσσόμενων περιοχών 

 Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών 
λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
οικισμών & εκσυγχρονισμός 
εγκαταστάσεων σε πόλεις 

 Μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών 
έργων με ΣΔΙΤ 

 Έργα παροχής και εξοικονόμησης 
ποσίμου νερού 

 Κλιματικός νόμος 
 Στόχοι 2030 
 Στρατηγική για την 

απολιγνητοποίηση, 
ΣΔΑΜ 

 GR-eco. e-astypalaia 

 Στρατηγικές αστικές 
αναπλάσεις 

 Εξοικονομώ 
 Πλαίσιο εγκατάστασης & 

λειτουργίας φορτιστών 
ηλεκτρικών οχημάτων 

 Ηλεκτροκίνηση 
συγκοινωνιών 

 ΣΒΑΚ 
 Smart cities 
 Εθνικό Πρόγραμμα 

Πολιτικής Προστασίας 
«ΑΙΓΙΣ» 

Μεταρρύθμιση στη 
διαχείριση αποβλήτων, 
υλοποίηση χώρων 
υγειονομικής ταφής και 
κέντρων ανακύκλωσης 

Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των 
υψηλών τιμών ενέργειας 

Πρόγραμμα για την 
ενεργειακή φτώχεια 

Απλοποίηση αδειοδοτικής 
διαδικασίας επενδύσεων 
σε ΑΠΕ 

Μεταρρύθμιση και 
διασφάλιση βιωσιμότητας 
του ΕΛΑΠΕ 
 

 Δημιουργία νέου 
χωροταξικού 
σχεδιασμού για ΑΠΕ, 
βιομηχανία, τουρισμό 
και υδατοκαλλιέργειες 

 Πολιτικές για τα 
πλαστικά μιας χρήσης 

 Πλαίσιο για την κυκλική 
οικονομία 

 

 Δημιουργία νέου 
θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού 

 Mετατροπή του 30% 
ελληνικών θαλασσών σε 
προστατευόμενες. 

 Μείωση επιπτώσεων 
υπεραλίευσης 

 Εναλλακτικά καύσιμα και 
τεχνολογίες στη ναυτιλία 

 Αναμόρφωση 
Δασικών Χαρτών 

 Αναβάθμιση δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε δασικές 
περιοχές 

 Εθνικό σχέδιο 
αναδάσωσης 

 Δράσεις προστασίας 
της βιοποικιλότητας 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ενδεικτικές Πολιτικές  

Περιβάλλον  



 Συνεργασία κεντρικά 
με 
αντιπροσωπευτικούς 
stakeholders 

 Ειδική διαβούλευση 
ανά τομέα, σε 
επίπεδο Υπουργείου 

 Έναρξη συνεργασίας 
με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

 Ενσωμάτωση 
συμπερασμάτων και 
βασικών θέσεων 
διαλόγου στο VNR 

 Εκδηλώσεις 
ενημέρωσης ειδικού 
και γενικού κοινού 

 Συμμετοχή στην 
Επιτροπή 
Παρακολούθησης της 
Στρατηγικής 2030 των 
13 χωρών της ΝΑ 
Ευρώπης 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: ενδεικτικές πολιτικές 

Θεσμοί 

❏ Σύσταση Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας 

❏ Εθνικό Σύστημα 
Ακεραιότητας 

❏ Εφαρμογή συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου στον 
δημόσιο τομέα 

❏ Ρύθμιση πεδίου 

δραστηριότητας των ομάδων 
άσκησης επιρροής (lobbying) 



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

Εισηγητής:   
  

06/04/2022 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΕ - 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 



Συμμετοχική Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: 

«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα 

της Ηπείρου: Το κοινωνικό αποτύπωμα» 

Τίτλος Εισήγησης: Ταξίδι εμπειρίας Ελλήνων 

και ξένων δημοσιογράφων στην Πολιτιστική 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου 

 

Εισηγήτρια: Αρετή Στασινού 

06/04/2022 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 



ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 

3 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ 

4 



ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

5 



ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

6 



ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-SOCIAL MEDIA 

8 



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

Εισηγήτρια: Αρετή Στασινού 

Γραφείο Δημοσιότητας Εργου Τουριστικής 

Προβολής Περιφέρειας Ηπείρου 

06/04/2022 



Συμμετοχική Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: 

«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα 

της Ηπείρου: Το κοινωνικό αποτύπωμα» 

Τίτλος Εισήγησης:  

Πολυθεματική Δράση:  

1η Καλλιτεχνική Πεζοπορία: Πώς να 

κατασκευάσετε αναμνήσεις (1st Art Walk: how to 

make memories) 

 

Εισηγητής/τρια: Γρηγόριος Βαγγελίδης,  

  Διαχειριστής ΑΜΚΕ Librart 
06/04/2022 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Προφίλ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας LIBRART 

O σκοπός της εταιρείας είναι πολιτιστικός και καλλιτεχνικός!  
 
Έχουμε ως αξίες της εταιρείας, το συλλογικό και ατομικό ευ ζην,  συνδυάζοντας 
την ομαδική λειτουργία, με την ανεξαρτησία των μελών μας. Φιλοδοξούμε να 
είμαστε μια ανοιχτή δομή στην κοινωνία, με σύγχρονη κοινοτική σκέψη και 
δράση, με συνέργειες, με αμεσοδημοκρατία και διαφάνεια. 
 
Συγκεκριμένα, οι δράσεις της εταιρεία μας περιλαμβάνουν τη δημιουργία και 
προώθηση πολιτιστικού περιεχομένου, το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, 
την προώθηση της δραματουργίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, τη διαπολιτισμική 
συνεργασία, την ανάπτυξη συνεργειών και δικτύων μεταξύ καλλιτεχνών, την 
προώθηση της λαϊκής κληρονομιάς, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
ημερίδων, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των καλλιτεχνών, τη δημιουργία 
καινοτόμων καλλιτεχνικών έργων και τη ανάπτυξη νέου κοινού. 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Κεφαλαιοποίηση Πολιτιστικού Πλαισίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης: Αρχαία 
Θέατρα της Ηπείρου: 
Η πολιτιστική κληρονομιά των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου ως βίωμα 

Σκοπός της δράσης, είναι η εταιρεία μας, να αξιοποιήσει και να κεφαλαιοποιήσει τη 
στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τα εργαλεία της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
«Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», καθώς και το δίκτυο των αρμόδιων Πολιτιστικών 
Θεσμών και Φορέων, καθώς και Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απαρτίζουν το 
σχήμα της ΟΧΕ. 
Ο πειραματισμός μας έγκειται στη δημιουργία μια ξεχωριστής εμπειρίας, ενός 
διαφοροποιημένου πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο θα έχει κοινωνικό και τουριστικό 
αντίκτυπο στην περιοχή και θα αποτυπώνει ως βίωμα και θα αναδεικνύει μοναδικά, τα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου και την πολιτιστική τους κληρονομιά, στο συμμετέχοντα. 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Πολυθεματική Δράση Γνωριμίας: 1η Καλλιτεχνική Πεζοπορία: Πώς να 
κατασκευάσετε αναμνήσεις (1st Art Walk: how to make memories) 
 
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τέλη Αυγούστου 
Διάρκεια Δράσης: Έξι ημέρες 

Βασικοί Άξονες της Διαδρομής 

Α. Ήπειρος  
(περιοχή των Τζουμέρκων) 

Β. Πεζοπορία 

Γ. Θέατρο 

Δ. Φωτογραφία 

H Πολυθεματική Δράση: 1η Καλλιτεχνική 
Πεζοπορία (1st Art Walk) αναπτύχθηκε ως 
δράση γνωριμίας του κοινού της Ηπείρου, 
με την εταιρεία και το όραμα της.  
 

 

Σύλληψη της Διαδρομής 
 

Στόχος της Διαδρομής 

Θέλουμε η διαδρομή να αποτελεί σημείο 
αναφοράς & καλή πρακτική για την 
ενίσχυση και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και πολιτιστικού τουρισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου! 

 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Σύντομη Περιγραφή Δράσης 
 
Μία ομάδα 40 καλλιτεχνών (ηθοποιών, περφόρμερ, χορευτών, μουσικών και φωτογράφων) και μη, με 
αρχικό σημείο συνάντησης, το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης πεζοπορεί ως το Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας σε ένα 
δρόμο που θα ενώνει τα δύο θέατρα και δημιουργεί μία πολιτιστική διαδρομή. Στην αρχή και στο τέλος της 
διαδρομής θα δοθούν αντίστοιχα παραστάσεις στα δύο αρχαία θέατρα. Η παράσταση αποτελείται από μία 
σύνθεση αρχαίων μύθων όπου οι ήρωες έχουν μία πορεία ανάμεσα σε ανθρώπους ή διαδρομή μέσα από 
διάφορους τόπους. (Ορφέας, Διόνυσος, Πενθεσίλεια, Οδυσσέας, Οιδίποδας κ.α.) 
 
Οι πεζοπόροι θα πορευτούν δίπλα από τον ποταμό Άραχθο, στο φαράγγι που σχηματίζει ανάμεσα από τα 
Τζουμέρκα, μέσα από οικισμούς και χωριά. Θα πραγματοποιηθούν πέντε στάσεις, στις οποίες η πεζοπορική 
ομάδα θα συνδιαλλαγεί με τους κατοίκους των πόλεων (Ιωαννίνων-Άρτας) και των χωριών (Ελληνικό, 
Μονολίθι, Πλατανούσα, Ραφταναίοι, Σκούπα, Ροδαυγή). Θα παρουσιάσουν σε όλη τη διάρκεια της 
διαδρομής, μικρές παραστάσεις, μουσικά δρώμενα, σεμινάρια, θα αφηγηθούν παραμύθια, θα συζητήσουν 
και θα ερευνήσουν τον κάθε τόπο ξεχωριστά. Θα παρακολουθήσουν και θα συμμετάσχουν στα δρώμενα που 
οι συνεργαζόμενοι τοπικοί φορείς θα διοργανώσουν για να τους υποδεχθούν και να τους γνωρίσουν. Όλη η 
πεζοπορία θα φωτογραφηθεί και θα βιντεοσκοπηθεί από επαγγελματίες φωτογράφους αλλά και από τον 
κάθε συμμετέχοντα. 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας Ι: Ήπειρος  
(περιοχή των Τζουμέρκων) 

Επιλέξαμε η πρώτη μας πολιτιστική διαδρομή να είναι στην Ήπειρο 

 Για να αντιληφθούμε πως ένα τόπος, ο οποίος αξιολογήθηκε μέσα από την εξίσωση ορεινό = άγονο άρα εχθρικός 

προς τον άνθρωπο, μη παραγωγικός, απομονωμένος κατάφερε να δημιουργήσει έναν τόσο αξιόλογο πολιτισμό. 

 Πως ο Ηπειρώτης, προσαρμόστηκε και αντιστάθμισε τις δυσκολίες στο ανάγλυφο που κλήθηκε να ζήσει.  

 Πως ανέπτυξε τη δημιουργικότητά του και αξιοποίησε τις φυσικές υποδομές της γης. 

 Πως η Ήπειρος τελικά προσδιορίστηκε ιστορικά και για την παραγωγή και την τέχνη της, την οποία διοχέτευσε όχι 

μόνο στις γειτονικές περιοχές αλλά άσκησε εμπόριο μακρινών αποστάσεων με την αρχιτεκτονική της πέτρας, την 

ξυλογλυπτική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο, την αγιογραφία, τη χρυσοχοΐα, την υφαντική 

καθώς και με προϊόντα όπως το κρασί, το τυρί, τα υφαντά, τα κοσμήματα, τα ξυλόγλυπτα κ.α. 

 Για να γνωρίσουμε αυτές τις περιοχές αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας, που το 

πέρασμα του χρόνου και η εξέλιξη δεν τις απαξίωσαν. 

  



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας ΙΙ: Πεζοπορία 

Επιλέξαμε να πεζοπορήσουμε  

• Για να παρατηρήσουμε καλύτερα τον τόπο, τον πολιτισμό του και το περιβάλλον του. 

• Για να ανακαλύψουμε τις βιογραφίες του φυσικού, του κοινωνικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

διαδρομής. 

• Για να συνδεθούμε τόσο μεταξύ μας όσο και με τον τόπο και τους ανθρώπους του αισθητικά και νοητικά. 

• Για να αναπτύξουμε τη φυσική κινητική δραστηριότητα μας, με την οποία οι άνθρωποι αναζήτησαν το μέλλον τους, τον 

τόπο τους, το καταφύγιο τους, την ελευθερία τους. 

• Για να αλλάζει  ο ρυθμός των ποδιών μας και ο ρυθμός της σκέψης μας από τα συναπαντήματα μας με τους ανθρώπους 

και τη φύση.  

• Για να μοιραστούμε μια εμπειρία πεζοπορίας που στο τέλος της κανένας μας δε θα είναι ίδιος. 

• Γιατί το αποτύπωμά αυτής της δράσης δε θα αφήσει κανένα βλαβερό ίχνος στη φύση 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας ΙΙ: Πεζοπορία 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας ΙΙΙ: Θέατρο  

Επιλέξαμε το θέατρο να μας κουβαλήσει από τον έναν τόπο στον άλλον γιατί: 

• Το θέατρο εμπεριέχει μέσα του ένα σύνολο πολιτιστικών στοιχείων όπως μουσική, αφήγηση, παράδοση, 

λαϊκό παραμύθι, χορό, ιστορίες… 

• Θέατρο, γιατί θέλουμε να σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους, να τους ακούσουμε, να τους μιλήσουμε, να 

τους πούμε και να μας πούνε ιστορίες. 

• Θέατρο, γιατί όπως είπε και ο Κάρολος Κουν «Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, 

το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά 

πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας” 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας ΙΙΙ: Θέατρο  

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 

Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας 

Mία θεατρική παράσταση σωματικού θεάτρου με τη 
συμμετοχή 6 ηθοποιών, η οποία θα αποτελείται από 
μία σύνθεση αρχαίων μύθων, όπου οι ήρωες έχουν 
μία πορεία ανάμεσα σε ανθρώπους ή διαδρομή μέσα 
από διάφορους τόπους. (Ορφέας, Διόνυσος, 
Πενθεσίλεια, Οδυσσέας, Οιδίποδας). 
 
 Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο θέατρο 
της Δωδώνης την 1η ημέρα της διαδρομής και θα 
αποτελεί το εναρκτήριο σημείο της πολιτιστικής 
διαδρομής. Η ίδια παράσταση ⃰ θα σηματοδοτήσει και 
την ολοκλήρωση της καλλιτεχνικής πεζοπορίας με την 
απόδοσή της στο Κάστρο της Άρτας (με επιπλέον 
ενημερωτική δράση στο Αρχαίο θέατρο της 
Αμβρακίας), την 6η ημέρα στην πόλη της Άρτας. 

Κάστρο της Άρτας 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας IV: Φωτογραφία 

Επιλέξαμε τη φωτογραφία γιατί: 
• Η τέχνη της φωτογραφίας διεισδύει, ερευνά και συνθέτει με 

τον καλύτερο τρόπο, τα σχήματα, τα συναισθήματα, την 
έκφραση, τους τόπους, τον πολιτισμό και το χρόνο. 

• Γιατί η τέχνη της φωτογραφίας απαιτεί γνώση, έρευνα, 
βίωμα, φαντασία και συναίσθημα. 

• Θέλουμε να συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την εμπειρία της 
διαδρομής ως πολιτισμικό τεκμήριο αυθεντικότητας μετά 
την ολοκλήρωσή της και να είναι το ίχνος που θα μείνει από 
αυτήν. 

• Για να δημιουργηθούν εικόνες με συλλογική υποκειμενική 
σύνθεση. 

• Για να παρουσιάσουμε το μοναδικό και ιδιαίτερο που κρύβει 
ο κάθε τόπος. 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 

Άξονας IV: Φωτογραφία 

Όλη η πεζοπορία θα φωτογραφηθεί και θα βιντεοσκοπηθεί από 
επαγγελματίες φωτογράφους, που είναι στελέχη και 
συνεργάτες του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photometria αλλά 
και από τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 
 
Στόχος είναι η αποτύπωση αυτής της συλλογικής εμπειρίας και 
η απόδοσή της στο ευρύ κοινό μέσα από μία πολλαπλή οπτική. 
Μετά το τέλος της διαδρομής θα διοργανωθεί έκθεση 
φωτογραφίας καθώς και θα παραχθεί ένα βίντεο που θα 
συνοψίζει εικόνες, κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, τις 
συναντήσεις των ανθρώπων, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε 
τόπου, καθώς και τα συναισθήματα όσων ενεπλάκησαν σε αυτό 
το εγχείρημα. 



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας 
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Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός προορισμού 

Από το μάρκετινγκ προορισμού στη διαχείριση προορισμού 
Η επίγνωση της ανάγκης ενίσχυσης της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των 
προορισμών σε ένα παγκόσμιο πια επίπεδο φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη χρηστής και 
προγραμματισμένης διαχείρισης των τουριστικών προορισμών που ξεπερνάει το πεδίο 
εφαρμογής του μάρκετινγκ και διευρύνεται στον τομέα της διαχείρισης.   
 
Η επανάσταση της τεχνολογίας με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις αναδυόμενες νέες 
πλατφόρμες τουριστικών υπηρεσιών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν νέες 
προκλήσεις στο μάρκετινγκ των περιοχών – προορισμών που σε συνδυασμό με τη 
διαχείριση της ανάπτυξης των επισκεπτών οδηγεί πολλούς οργανισμούς μάρκετινγκ 
προορισμών να ενστερνιστούν το ρόλο  της διαχείρισης προορισμών (DMOs). 
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Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός προορισμού 

Τι είναι ένας οργανισμός διαχείρισης προορισμών (DMO); 
Ένας οργανισμός διαχείρισης προορισμών  (DMO)  είναι «η ηγετική οργανωτική οντότητα που 
μπορεί να περιλαμβάνει τις διάφορες αρχές αυτοδιοίκησης, τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
μέρη και τους τοπικούς επαγγελματίες/ επιχειρηματίες με στόχο να διευκολύνει τις εταιρικές 
σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς ένα συλλογικό όραμα προορισμού».  
Οι δομές διακυβέρνησης των DMOs ποικίλλουν από μια ενιαία δημόσια αρχή έως ένα μοντέλο 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - έως σε ένα μικρότερο βαθμό εξ ολοκλήρου ιδιωτικά 
μοντέλα. Από τα παραδοσιακά συμβούλια μάρκετινγκ και προώθησης, η τάση είναι οι DMOs να 
γίνουν κορυφαίοι οργανισμοί με ευρύτερη εντολή που περιλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό, 
συντονισμό και διαχείριση ενός πλήρους φάσματος δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας 
επαρκούς κυβερνητικής δομής με την ενσωμάτωση διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που 
δραστηριοποιούνται στον προορισμό με κοινούς στόχους. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει επίσης 
να εμπλέξει τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία στην τουριστική πολιτική και τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή της σε μια πραγματικά δημόσια (Δ) - ιδιωτική (Ι) - 
κοινοτική (Κ) προσέγγιση. 
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Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός προορισμού 

Η διαχείριση προορισμού και οι DMOs 
Τι είναι η διαχείριση προορισμού; 

Ο τουριστικός προορισμός  είναι ένας «φυσικός χώρος με ή χωρίς διοικητικά όρια» στα οποία ο 
επισκέπτης μπορεί να διανυκτερεύσει. Είναι το σύμπλεγμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς 
και των δραστηριοτήτων και των εμπειριών κατά μήκος της τουριστικής αλυσίδας αξίας και μια βασική 
μονάδα ανάλυσης του τουρισμού. Ένας προορισμός ενσωματώνει διάφορους μικρότερους που μπορεί 
να δικτυωθούν για να σχηματίσουν μεγαλύτερους προορισμούς. Είναι επίσης άυλος και με την εικόνα 
και την ταυτότητά του μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά.  
Η διαχείριση προορισμών είναι "η συντονισμένη διαχείριση όλων των στοιχείων που συνθέτουν έναν 
τουριστικό προορισμό (αξιοθέατα, ανέσεις, πρόσβαση, μάρκετινγκ και τιμολόγηση)" . 
Η υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση του προορισμού θα πρέπει να συνεπάγεται μια διαδικασία που θα 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αρμονικά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επισκεπτών, της 
βιομηχανίας που τους εξυπηρετεί, της κοινότητας που τους φιλοξενεί και του περιβάλλοντος με την 
ευρεία έννοια (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι). Οι DMO θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές και 
τις δράσεις τους με το θεματολόγιο/ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) .  
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Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός προορισμού 

Ένα βήμα παραπέρα στη διαχείριση προορισμών είναι η έννοια του έξυπνου προορισμού,  ο 
οποίος βασίζεται σε πέντε πυλώνες: 
1. Διακυβέρνηση 
2. Καινοτομία  
3. Τεχνολογία 
4. Προσβασιμότητα     
5. Βιωσιμότητα.  
Οι πέντε πυλώνες και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη 
μετατροπή ενός προορισμού σε έξυπνο προορισμό και ο DMO βρίσκεται στο  επίκεντρο  
αυτής της μεταφοράς. Οι DMOs δεν ελέγχουν τις δραστηριότητες των εταίρων τους και άλλων 
παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό προορισμό, αλλά συγκεντρώνουν 
πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και έναν βαθμό ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας 
για να οδηγήσουν το δρόμο προς τα εμπρός.  
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Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός προορισμού 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των DMOs 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί και ποικίλοι ρόλοι και ευθύνες στη διαχείριση προορισμών. Αυτά αντιμετωπίζονται 
με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικούς προορισμούς, αλλά ορισμένα κοινά στοιχεία και προσεγγίσεις 
μπορούν να βρεθούν στους περισσότερους υφιστάμενους DMOs. Ορισμένες θεμελιώδεις λειτουργίες του DMO 
μπορεί να περιλαμβάνουν: 
– Στρατηγικό σχεδιασμό, 
– Διαμόρφωση (ή συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης) και εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής του 

προορισμού, 
– Πληροφορίες αγοράς (συλλογή και ανάλυση δεδομένων, έρευνα αγοράς κ.λπ.), 
– Τουριστική ανάπτυξη προϊόντων και επιχειρήσεων, 
– Ψηφιοποίηση και καινοτομία, 
– Παρακολούθηση, 
– Διαχείριση κρίσεων, 
– Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων (όχι μόνο του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και διευκόλυνση των 

δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους τοπικούς επαγγελματίες του τουρισμού), 
– Προώθηση, μάρκετινγκ και επωνυμία, 
– Χρηματοδότηση και προώθηση επενδύσεων. 
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Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός προορισμού 

Πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής διαχείρισης προορισμών 
Συμβαδίζουν με τις τουριστικές τάσεις,  
Καινοτομούν και προσαρμόζονται στα καταναλωτικά πρότυπα,  
Είναι πιο ανθεκτικοί στις προκλήσεις,  
Έχουν υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων 
και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων.  
Καθιέρωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  
Καθιέρωση ισχυρής και μοναδικής τοποθέτησης (δηλαδή  προσφορά διαφορετικής εμπειρίας 
από άλλους προορισμούς) με την ανάπτυξη των αξιοθέατων και των πόρων του προορισμού 
κατά τρόπο που να αναδεικνύει την αυθεντικότητα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, και 
Παροχή εμπειριών άριστης ποιότητας και ανώτερης σχέσης ποιότητας/τιμής, εξασφαλίζοντας 
ότι όλες οι πτυχές της εμπειρίας του επισκέπτη είναι των υψηλότερων προδιαγραφών και 
αποτελεσματικά συντονισμένες. 
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Ο Φορέας Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Όπως αναφέρεται και στην Στρατηγική της ΟΧΕ της Διαδρομής, τα κύρια πεδία αρμοδιοτήτων του Φορέα Λειτουργίας της Διαδρομής είναι:  
 Μέριμνα, ως “επισπεύδων”, για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα 

που έχει την ευθύνη της υποδομής – συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης των 
υποδομών και μνημείων.   

 Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία. 
 Διαρκής και ενεργός προβολή και προώθηση της Διαδρομής και όλου του δικτύου αξιοθέατων και κάθε είδους επιχειρήσεων που έχουν 

ενταχθεί σε αυτήν στην τοπική αλλά κυρίως στην υπερτοπική τουριστική αγορά. 
Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του Φορέα είναι:  
 Ο συντονισμός των συν-αρμόδιων φορέων, 
 Ο εντοπισμός δυσλειτουργιών και προβλημάτων και η εύρεση τρόπων επίλυσης σε συνεργασία με της αρμόδιες υπηρεσίες,  
 Η ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, τα Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κλπ., 
 Η υποστήριξη της λειτουργίας του Τοπικού Συμφώνου της Διαδρομής και των οργάνων της,  
 Η επέκταση του Τοπικού Συμφώνου με νέα μέλη, 
 Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων προβολής του Συμφώνου και της Διαδρομής (πχ η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, υλοποίηση 

ενεργειών προβολής σε σημεία εισόδου στην Ήπειρο κλπ.),  
 Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης των επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους,  
 Η λειτουργία (και η τροφοδότηση με περιεχόμενο) της ιστοσελίδας της Διαδρομής και των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων,  
 Η προώθηση δράσεων για user-generated content (περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων), 
 Η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων/διαδρομών συμπληρωματικά προς την Πολιτιστική Διαδρομή,  
 Η διαχείριση του σήματος της Πολιτιστικής Διαδρομής 
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Βασικές δράσεις της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έως σήμερα σχετικά με την Πολιτιστική Διαδρομή 
Επιτόπιες επισκέψεις σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους / θέατρα – καταγραφή προβλημάτων/ελλείψεων  
Σύνταξη της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» (έγκριση της Στρατηγικής από 
ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου: Ιανουάριος 2017) 
Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων (ημερίδες) 
Διερεύνηση και δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής (cluster) 
Δημιουργία σήματος (λογότυπου) του Τοπικού Συμφώνου 
Εργαστήρια (workshops)/σεμινάρια προς τις επιχειρήσεις του cluster 
Πιστοποίηση – Διακρίβωση των επιχειρήσεων του Τοπικού Συμφώνου 
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Εκδήλωση της Διαδρομής στα Ιωάννινα (2018) 
Ορισμός της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως ο Φορέας Λειτουργίας (DMMO) της Πολιτιστικής Διαδρομής από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (2019) 
Παρουσίαση της Πολιτιστικής Διαδρομής στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού WTM, Λονδίνο (2019) 
Υποστήριξη και συμμετοχή στα τηλεοπτικά γυρίσματα με θέμα την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου που πραγματοποιήθηκαν από 
το τηλεοπτικό κανάλι Euronews για την εκπομπή «Smart Regions» (2021) 
Παρουσίαση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου στην Συνδυαστική Εκστρατεία που έγινε στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της 
Περιφέρειας Ηπείρου (2021)  
Στο πλαίσιο του έργου i-Thea - «Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και 
Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός» με ακρωνύμιο i-Thea (INTERREG IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020)»: 

Εκτύπωση προωθητικού υλικού (υφασμάτινες τσάντες, mousepad, post it κλπ) 
Διοργάνωση επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για επαγγελματίες – επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα 
Καταγραφή και τεκμηρίωση της συλλογικής μνήμης και αντιλήψεων των κατοίκων των περιοχών κοντά στους αρχαιολογικούς χώρους της Πολιτιστικής 
Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου (προς ολοκλήρωση) 
Καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Εμπλουτισμός / επικαιροποίηση εφαρμογής 
Προτάσεις τουριστικών πακέτων/διαδρομών  
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Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 
Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων  

 
Τοποθετημένη γεωγραφικά ανάμεσα στον τουριστικό πόλο της παράκτιας 
δυτικής ζώνης και περιοχών που προσδιορίζονται ως ζώνες για 
οικοτουρισμό και φυσιολατρικό τουρισμό, η Διαδρομή περιλαμβάνει εκτός 
από τις σημαντικές αρχαίες πόλεις και περιοχές που συμπλέκονται με 
σπάνιους οικότοπους, όπως ο Αμβρακικός, ο Αχέροντας, η Σαγιάδα, η 
περιοχή της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, αλλά και με το διοικητικό κέντρο 
της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, με εξαιρετική ξενοδοχειακή και συνεδριακή 
υποδομή. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρονται για συνδυασμούς 
πολιτιστικού τουρισμού με τον τουρισμό της φύσης, της περιπέτειας, τον 
αθλητικό τουρισμό, τον συνεδριακό, τον εκπαιδευτικό, το γαστρονομικό 
κ.λπ. 

 



 
Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 

Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων  
Στόχος 

 Η Διαδρομή να αποτελέσει ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν που εκτός 
από το κοινό με ειδικό ενδιαφέρον για τα αρχαία θέατρα και τα 
αντίστοιχα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, να συνδυάζει και 
άλλα ειδικά είδη τουρισμού, ώστε να μπορεί να απευθύνεται σε 
πολλαπλά κοινά (π.χ. θερινός τουρισμός «ήλιου και θάλασσας» 
παράπλευρων με τη Διαδρομή περιοχών, συνεδριακός τουρισμός με 
επίκεντρο τα Ιωάννινα, τουρισμός κρουαζιέρας με βάση την 
Ηγουμενίτσα, οικολογικός τουρισμός και διάφορα είδη «τουρισμού 
περιπέτειας» κ.λπ.). 



 
Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 

Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων  

 
Για την υλοποίηση της διαδρομής  σίγουρα θα χρειαστούν 2 με 5 μέρες εξορμήσεων στους εν λόγω 
Αρχαιολογικούς Χώρους. Με διαμονή σε οποιαδήποτε από τις 4 πόλεις της Ηπείρου, όλα τα μνημεία 
είναι προσεγγίσιμα το ανώτερο σε μιάμιση ώρα. Ένα παράδειγμα περιήγησης: 
Η περιήγηση ξεκινά από το πασίγνωστο Μαντείο της Δωδώνης που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ήταν «το 
αρχαιότερον των εν Ελλήσι χρηστηρίων» και το Θέατρό της , κατασκευασμένο στις αρχές του 3ου αι. 
π.Χ. επί βασιλείας Πύρρου που φιλοξενούσε περίπου 17.000 θεατές. Ο Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης  
απέχει 22 χλμ από τα Ιωάννινα και μπορεί  να συνδυαστεί με τον Αρχαιολογικό Χώρο στα Γίτανα 
Θεσπρωτία. Το Θέατρο  των Γιτάνων που κατασκευάστηκε, γύρω στα μέσα του 3ου αι. π.Χ., 
χρησιμοποιήθηκε  για παραστάσεις κωμωδίας και τραγωδίας αλλά και για πολιτικές συνεδριάσεις. 
Τη  δεύτερη μέρα  η περιήγηση συνεχίζεται στην  Αμβρακία. Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας ήρθε στο 
φως το 1976 και είναι το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα 
στον ελλαδικό χώρο. Επόμενος σταθμός το Θέατρο της Κασσώπης, κατασκευασμένο στις αρχές του 3ου 
αι. π.Χ. στον ψηλότερο λόφο της πόλης με θέα  προς τον Αμβρακικό Κόλπο, το Ιόνιο Πέλαγος και το νησί 
της Λευκάδας. Η διαδρομή ολοκληρώνεται  στην Αρχαία Νικόπολη. Το Θέατρό της λειτουργούσε κυρίως 
κατά τη διάρκεια των Νέων Ακτίων, αγώνων που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα και τελούνταν προς τιμή 
του Απόλλωνα. 
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Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων  

 Με βάση τη γεωγραφία της περιοχής διαμορφώθηκε μια σειρά σεναρίων διαδρομών, ανάλογα με 
την αφετηρία/δεξαμενή των επισκεπτών και τον τελικό προορισμό τους, οι οποίες 
παρουσιάζονται σύντομα εδώ. Εννοείται ότι μπορούν να γίνουν πολλές παραλλαγές για 
επισκέπτες/ τουρίστες κρουαζιέρας ή από τα παράλια στην ενδοχώρα και αντίστροφα. 
Στις δεξαμενές/στόχους επισκεπτών περιλαμβάνονται τόσο αλλοδαποί, όσο και ημεδαποί 
δυνητικοί επισκέπτες, καθώς υπό προϋποθέσεις και ικανοποιητικούς όρους προβολής, και οι δύο 
κατηγορίες θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν/παρακινηθούν από ένα σύνθετο πακέτο τουριστικών 
υπηρεσιών που θα προσέφερε η Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. Θα 
μπορούσαν έτσι να τη συμπεριλάβουν στη λίστα των προορισμών που επιθυμούν να 
επισκεφθούν, είτε ως ενιαία διαδρομή -εκδοχή που διατηρεί εμφανώς μικρότερες πιθανότητες 
μιας και απευθύνεται σε «ειδικό κοινό»- είτε κατά τμήματα («modules»), εκδοχή μεγάλης 
δυναμικής, στο μέτρο που θα συνδυαστεί με άλλα συμβατά είδη θεματικού τουρισμού. 
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Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων  

 Οι παραπάνω Αρχαιολογικοί χώροι κατά τη θερινή περίοδο  είναι επισκέψιμοι στη 
Δωδώνη και τη Νικόπολη από τις  8 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα, ενώ στην  
Κασσώπη και  τα Γίτανα από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Σαφέστατα τα 
ωράρια μπορούν να τροποποιηθούν, οπότε απαραίτητη είναι η τηλεφωνική 
επικοινωνία με τους υπευθύνους πριν από κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη.  

Έχει γίνει ήδη επαρκής κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ώστε η Διαδρομή να 
υιοθετηθεί όχι μόνο από τους δημόσιους φορείς, αλλά να απολαμβάνει ευρύτερης 
στήριξης από την τοπική οικονομική κοινότητα και κοινωνία, και προπαντός από 
τους ιδιωτικούς φορείς που μπορεί να προσδοκούν πρόσθετα έσοδα από την 
επιτυχημένη ανάπτυξή της. 
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 Προτείνονται συνδυασμοί διαδρομών από τις ακόλουθες 6 αφετηρίες: 

1. Αθήνα 

2. Θεσσαλονίκη 

3. Ιωάννινα 

4. Ηγουμενίτσα  

5. Παραλιακό μέτωπο Συβότων/Πάργας 

6. Πρέβεζα 
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Αναλυτικά από Αθήνα: 
1.Άρτα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα (4 διανυκτερεύσεις) 
2.Άρτα – Ιωάννινα– Πρέβεζα (3 διανυκτερεύσεις) 
3.Ιωάννινα – Πρέβεζα ( 2 διανυκτερεύσεις) 

 
 

Αναλυτικά από Θεσσαλονίκη: 
1.Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα – Άρτα 
2.Ιωάννινα – Άρτα- Πρέβεζα 
3.Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα 

 
Αναλυτικά από Ιωάννινα: 
1.Πρέβεζα- Κασσώπη (μονοήμερη) 
2.Άρτα (μονοήμερη) 
3.Ηγουμενίτσα (μονοήμερη) 

 
 
 

 
Αναλυτικά από το παραλιακό μέτωπο Ηγουμενίτσας: 
1.Ιωάννινα (μονοήμερη) 
2.Πρέβεζα- Κασσώπη (μονοήμερη) 
3.Άρτα (μονοήμερη) 

 
Αναλυτικά από το παραλιακό μέτωπο Συβότων/ Πάργας: 
1.Νικόπολη/ Κασσώπη (μονοήμερη) 
2.Ηγουμενίτσα (μονοήμερη) 
3.Ιωάννινα (μονοήμερη) 

 
Αναλυτικά από το παραλιακό μέτωπο Πρέβεζας: 
1.Νικόπολη/ Κασσώπη (μονοήμερη) 
2.Ηγουμενίτσα (μονοήμερη) 
3.Ιωάννινα (μονοήμερη) 
4.Άρτα 
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