
 

Οι προτάσεις του Σωματείου «ΔΙΑΖΩMΑ» για το E.Σ.Π.Α. 2021-2027 της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», σεβόμενη απόλυτα το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις διεθνείς επιταγές για την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης, προτείνει την υλοποίηση ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές και πολιτιστικά πάρκα), τα 

οποία έχουν ως στόχο την ένταξη των μνημείων του πολιτισμού, αλλά και της φύσης 

στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Πρόκειται για τη δημιουργία επώνυμων  προϊόντων πολιτιστικού  τουρισμού,  που 

θεμελιώνονται στη βάση των συνεργειών, οι οποίες και αποτελούν τη δύναμη του 

προϊόντος. Ο σχεδιασμός επομένως, μιας πολιτιστικής διαδρομής στηρίζεται στη 

λογική της οικοδόμησης ενός ολιστικού προϊόντος (εξασφάλιση υποδομών, 

μάρκετινγκ-ψηφιακά, επιχειρηματικότητα, φορέας διαχείρισης προϊόντος), το οποίο 

καλούνται όλοι οι πολίτες να το αγκαλιάσουν και τα το αγαπήσουν ως μέρος της 

καθημερινότητάς τους.   

 

Προκειμένου να αποκτήσει λειτουργικότητα, συνοχή και βιωσιμότητα μια διαδρομή το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» προωθεί την υιοθέτηση δυο νέων θεσμών, τη «συστάδα (cluster) 

επιχειρήσεων» και του φορέα διαχείρισης προορισμού (D.M.O.). Ο πρώτος θεσμός, το 

cluster, είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία για τη δικτύωση των 

επαγγελματιών της περιοχής, και επιτρέπει την εξασφάλιση  της συμμετοχής της 

τοπικής επιχειρηματικότητας στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής. Με το D.M.O., το 

δεύτερο θεσμό που προωθεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ», δημιουργείται ο κατάλληλος 

μηχανισμός για τη διακυβέρνηση και άρτια λειτουργία του προγράμματος. Μέσα από 

τους θεσμούς αυτούς το πρόγραμμα εμπνέει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες και 

τους κάνει συνοδοιπόρους στο ταξίδι οικοδόμησης και λειτουργίας του.  

 

Για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027  είναι σημαντικό να 

αξιοποιήσουμε όλες τις υλοποιούμενες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στρατηγικές  

και να τους προσδώσουμε νέα δυναμική και ώθηση.  

https://www.diazoma.gr/routes/


Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και 

λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο εργασίας (concept paper) με τίτλο «Προετοιμασία για 

τον Σχεδιασμό του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027» (Φεβρουάριος 2021) το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει την αξιοποίηση όλων των εγκεκριμένων χωρικών επενδύσεων 

της Δυτικής Ελλάδας και στη νέα Προγραμματική Περίοδο (2021-2027) και πιο 

συγκεκριμένα τη συγκρότηση δυο διευρυμένων και με ισχυρή ταυτότητα Ο.Χ.Ε.:  

α) την «Ο.Χ.Ε. Ολυμπίας Διαδρομής»,  και β) την «Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης 

και Πολιτισμού Αιτωλοακαναρνίας». 

 

Είναι εξόχως σημαντικό να στηθεί η κατάλληλη «ραχοκοκαλιά» μέσω αυτών των δυο 

Ο.Χ.Ε., πάνω στις οποίες θα ενσωματωθούν και θα λειτουργήσουν προγράμματα 

(Ο.Χ.Ε., Β.Α.Α. και Τ.Α.Π.-Τ.Ο.Κ.), ως υποπεριοχές. Η  στρατηγική αυτή προσέγγιση  

υποστηρίζουμε πως θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της χωρικής συνοχής,  

και συγχρόνως θα υφάνει ένα ευρύτερο δίκτυο για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και 

φυσικής της κληρονομιάς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Α. «Ο.Χ.Ε. Ολυμπίας Διαδρομής» 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει τη δημιουργία της «Ο.Χ.Ε. Ολυμπίας Διαδρομής», ως μιας 

διαδρομής με κύριο άξονα τα μνημεία φύσης και πολιτισμού που βρίσκονται στον 

άξονα του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού, από την Ελευσίνα (Περιφέρεια 

Αττικής) και έως την Πύλο (Περιφέρεια Πελοποννήσου). 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 (σελ. 23) συνίσταται: «η 

συνεργασία διαπεριφερειακών ή τοπικών περιοχών που παρουσιάζουν 

λειτουργική/χωρική συνέχεια έχει στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στις οικονομικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες και ενδυνάμωση της ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας». 

Συνεπώς, η πρότασή μας αφορά τη συγκρότηση μιας διαπεριφερειακής Ο.Χ.Ε., ως ενός 

επώνυμου και ολιστικού προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού. Η διαδρομή θα επιχειρεί 

να αξιοποιήσει την Ολυμπία Οδό ως εφαλτήριο για την τουριστική και οικονομική 

ανασύνταξη της χώρας, μέσα από την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των 

πλούσιων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που εντοπίζονται σε όλο το 

μήκος της και πέραν αυτής ως την περιοχή της Πύλου. Οι πόλοι της πολιτιστικής 

διαδρομής που προτείνουμε είναι οι ακόλουθοι: Ελευσίνα, Κόρινθος -Σικυώνα, Αίγιο, 

Καλάβρυτα, Πάτρα, Ολυμπία, Καϊάφα, Πύλος. 

Έχοντας ως συνεκτικό στοιχείο την οικουμενικότητα και μοναδικότητας της Αρχαίας 

Ολυμπίας, προτείνουμε η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας να αποτελέσει 

κεντρικό και συγχρόνως υποδειγματικό πυλώνα της παραπάνω διαδρομής με ισχυρή 

και επώνυμη τουριστική ταυτότητα. Η προτεινόμενη διαπεριφερειακή «Ο.Χ.Ε. 

Ολυμπίας Οδού» θα «περικλείσει» μεταξύ άλλων ως υποπεριοχές υφιστάμενες και 

εγκεκριμένες χωρικές στρατηγικές που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (π.χ. 

Β.Α.Α. Πατρέων, Ο.Χ.Ε. Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας), και τις περιοχές όπου 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

2021-2027 (π.χ. Παράλια περιοχή της Ηλείας και Αχαΐας, Καλάβρυτα - Ερύμανθος 

κ.α.).  

Προς υποστήριξη της παραπάνω πρότασης σας γνωστοποιούμε μια νέα αναπτυξιακή 

πρωτοβουλία που δρομολογείται στη χώρα μετά από πρόταση του Σωματείου 



«ΔΙΑΖΩΜΑ», το Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού». Στόχος του 

προγράμματος είναι η αναβάθμιση του ρόλου των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου 

πέρα από τη βασική τους αποστολή (μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων) να 

γίνουν καταλύτες πρόσβασης, ανάδειξης και διαρκούς φροντίδας των μνημείων που 

τους περιβάλλουν.  

Β. «Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Αιτωλοακαναρνίας» 

Προτείνουμε επίσης, τη συγκρότηση της «Ο.Χ.Ε. της Πολιτιστικής Διαδρομής Φύσης 

και Πολιτισμού Αιτωλοακαναρνίας» με συνεκτικό στοιχείο τα μνημεία της φύσης και 

του πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Η «ραχοκοκαλιά» 

της διαδρομής, το συνεκτικό της δηλαδή στοιχείο, προτείνουμε να είναι τα μνημεία της 

φύσης (λίμνες, ποτάμια) και του πολιτισμού της (αρχαία θέατρα). 

Η παραπάνω Ο.Χ.Ε μπορεί να συμπεριλάβει την υφιστάμενη Ο.Χ.Ε. στην Περιοχή 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, καθώς και νέες αναπτυξιακές στρατηγικές 

της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, ως υποπεριοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

τις περιοχές Αμφιλοχία - Βόνιτσα, την περιοχή πέριξ των αρχαίων θεάτρων της 

Αιτωλοακαρνανίας και της Λίμνης Τριχωνίδας, τους δήμους Αγρινίου (τρέχουσα 

Β.Α.Α.), Ναυπάκτου, Ξηρομέρου, Θέρμου κ.α.   

Τέλος, το πρόγραμμα καλείται να αγκαλιάσει και να συμπυκνώνει όλο το γεωγραφικό 

εύρος και όλες τις πολύχρωμες ψηφίδες της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας, μέσα από έργα και δράσεις που θα προσδώσουν νέο ρυθμό και 

προσανατολισμό στην ευρύτερη περιοχή και θα αναδείξουν τη δημιουργική ισχύ της 

πολυμορφικής της γεωγραφικής και πολιτισμικής ταυτότητας.  

 

Φεβρουάριος, 2021 


