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ΟΡΙΣΤΗΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Στις 20 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του καινοτόμου
προγράμματος της Περιφέρειας «Πολιτιστικές Διαδρομές στα Αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου». Η ημερομηνία οριστικοποιήθηκε χθες σε σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια,
στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλεξ. Καχριμάνης, εκπρόσωποι του
Σωματείου «Διάζωμα» με επικεφαλής τον Πρόεδρο Στ. Μπένο, ο Αντιπεριφερειάρχης
αρμόδιος για θέματα Τουρισμού Στρ. Ιωάννου, ο Πρόεδρος και η Διευθ. Σύμβουλος της
«Ήπειρος Α.Ε.» Κ. Ντέτσικας και Ελ. Ρόκκου αντίστοιχα, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Δ. Σιώλος, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο Περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Κάναμε ένα συντονισμό όλων όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα και μπορώ να σας πω ότι
μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε έτοιμο το cluster των τοπικών προϊόντων που θα αφορούν τα
πέντε θέατρα. Θα γίνει σπουδαία δουλειά. Είναι το άλλο κομμάτι- εκτός από την
αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων- που θα δώσει υπεραξία και δουλειά στον τόπο. Θέλω
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο «Διάζωμα» και ειδικά στον κ. Μπένο, που τον έχουμε
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αρωγό σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι αν αυτό γινόταν σε όλη την πατρίδα μας, το είχαν
ενστερνιστεί και το είχαν καταλάβει όλοι θα είχαμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη
υπεραξία μέσα από τα μνημεία της κάθε περιοχής που βοηθάει εκτός από την αναστήλωση
και την ανάπτυξη του τόπου».

Ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» κ. Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε την εξασφάλιση δύο
χορηγιών εκ μέρους του «Διαζώματος» προς το πρόγραμμα. Η πρώτη προέρχεται από την
βραβευμένη ομάδα «Clio Muse» που θα αναλάβει την ανάπτυξη μιας αφήγησης για τα
μνημεία του προγράμματος που θα παρουσιάζεται μέσω κινητών τηλεφώνων. Η δεύτερη
χορηγία αφορά τη δημιουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος, καθώς και προτύπων για
τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Συνεχίζοντας ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Μόλις αποφασίστηκε ότι στις 20 Οκτωβρίου θα γίνει η
εναρκτήρια εκδήλωση (launch event) του προγράμματος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Είναι η
παγκόσμια πρώτη. Είναι το πρώτο ολιστικό προϊόν στον πολιτιστικό τουρισμό παγκοσμίως.
Θα είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου. Θα φροντίσουμε να επιστρατεύσουμε
τους πάντες να έρθουν από όλο τον κόσμο να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ηπείρου και αυτό
το σπουδαίο προϊόν. Γίνεται κάτι μοναδικό σε αυτό το πρόγραμμα και σε επίπεδο
οργάνωσης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λήγει το 2023. Εμείς θα δώσουμε το προϊόν το
2018 και θα λειτουργήσει την άνοιξη του 2019. Θα έχουμε τρεισήμισι χρόνια ακόμα να το
διορθώνουμε. Όχι σε ένα κλειστό δωμάτιο, αλλά με την ζωή, τους επισκέπτες που θα
έρχονται και θα το αξιολογούν. Εμείς είμαστε στρατευμένοι εθελοντές σε αυτή την
προσπάθεια».

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αισθανόμαστε σαν Περιφέρεια δικαιωμένοι και εγώ ο ίδιος προσωπικά γιατί αυτό το
μεγάλο οραματικό έργο πλέον γίνεται πράξη. Με τη βοήθεια και τη σύμπραξη της κοινωνίας,
των φορέων, του 'Διαζώματος' και ιδιαίτερα του πρόεδρό του κ. Μπένου Και βέβαια να
ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, τα πανεπιστήμια, γιατί
ήταν μια γιορτή συνεργασίας. Όλοι μαζί εργαστήκαμε για να το προχωρήσουμε. Είναι ένα
έργο ολιστικό, που θα δώσει τεράστια ανάπτυξη στην Ήπειρο. Κάτι που δεν το πιστεύουμε
μόνο εμείς. Είμαστε οι πρώτοι όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη ίσως και στον κόσμο
που κάνουμε μια τέτοια διαδικασία».
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