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Έναν ακόμα σημαντικό σταθμό στη διαδικασία υλοποίησης του λεγόμενου έργου των
πολιτιστικών διαδρομών των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, αποτέλεσε η συνάντηση των
εκπροσώπων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο των επιχειρήσεων
ή αλλιώς στο Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής
στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.

Η συνάντηση έγινε το πρωί της Δευτέρας, παρουσία του κ. Γιάννη Ζηρίνη, εκπροσώπου του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Βρισκόμαστε στη φάση της ενεργότερης εμπλοκής των επιχειρήσεων των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, στο μεγάλο έργο της Πολιτιστικής
Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Με την υπογραφή του Τοπικού Συμφώνου,
καθώς και την εκλογή και συγκρότηση της 11μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και της
5μελούς Επιτροπής Δεοντολογίας του Δικτύου, ενεργοποιείται το παραγωγικό μέρος του
έργου και τίθενται οι κανόνες για την εμπλοκή των επιχειρήσεων στο όλο πρότζεκτ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ζηρίνη, το υπό διαμόρφωση τουριστικό προϊόν δεν είναι
μόνο ένα δίκτυο θεάτρων και άλλων αξιοθέατων πολιτιστικού περιεχομένου και μνημείων
της φύσης αλλά στοχεύει ταυτόχρονα σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και των
επιχειρήσεων που θα είναι μέλη του δικτύου.

Οι επιχειρήσεις θα υποστηρίζουν το προϊόν και θα υπακούουν σε κάποια ελάχιστα κριτήρια
ποιότητας, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προσφερόμενα προϊόντα.
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Τι αλλάζει;

Τι αλλάζει στον τρόπο που προβάλλονταν τα μνημεία και τα κάλλη της περιοχής; Είναι ένα
εύλογο ερώτημα.

Αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης και ο τρόπος προβολής τους, μέσα από ένα συγκροτημένο
τρόπο που θα καθοδηγεί βήμα βήμα τον επισκέπτη.

Η ιδρυτική γενική συνέλευση των επιχειρήσεων εξέλεξε την επιτροπή παρακολούθησης και
τον πρόεδρο.

Πάνω από 50 επιχειρήσεις μετέχουν στο δίκτυο σε πρώτη φάση. «Είναι μια καινούργια
δράση και θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και να αρχίσουν να πλαισιώνουν το
δίκτυο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις» σημείωσε ο κ. Ζηρίνης.
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