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«Τουρισμός, πολιτισμός και πρωτογενής τομέας»

Στο στάδιο της εκπόνησης των τεχνικών δελτίων βρίσκεται η καινοτόμα και πρωτοποριακή
πρόταση της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου η οποία
υλοποιείται από το Σωματείο Διάζωμα την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας. Τις νεότερες εξελίξεις μετέφερε στο κοινό της Πρέβεζας ο πρόεδρος
του Διαζώματος Σταύρος Μπένος ο οποίος παραβρέθηκε στην προβολή της ταινίας του
Μπάμπη Τσόκα για τον αρχαιολόγο Πέτρο Θέμελη.

Ο κ. Μπένος θύμισε ότι το έργο είναι το πρώτο που εντάχθηκε στην προγραμματική
περίοδο 2014-2020 πριν ακόμη ξεκινήσει το πρόγραμμα, προκαλώντας το έντονο
ενδιαφέρον των Ευρωπαίων και προσωπικά του επιτρόπου Γιοχάνες Χαν.

Ο κ. Μπένος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την περιοχή και τα αρχαιολογικά της
μνημεία, σημειώνοντας πως η Πολιτιστική Διαδρομή που θα συνδέσει τα αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου είναι η πρώτη απόπειρα της χώρας μας να αποκτήσει μια επώνυμη πολιτιστική
διαδρομή, η οποία θα προσδώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά
και στην ίδια την τοπική κοινωνία.
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Ο ίδιος προανήγγειλε τη δημιουργία ενός μεγάλου πολιτιστικού φεστιβάλ που θα συνδέει
την Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, με τον τουρισμό, τον πολιτισμό
και τον κάθε κάτοικο ξεχωριστά.

«Η πρόταση της Πολιτιστικής Διαδρομής στον πυρήνα της γονιμοποιεί τα μνημεία με εσάς
εδώ, με τους ανθρώπους, με την παραγωγή σας. Φανταστείτε δηλαδή κάτι που ενώνει την
ενέργεια και το κάλλος των μνημείων και το συμβολισμό τους με την τοπική σας παραγωγή.
Ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα και πηγαίνοντας στη γαστρονομία, τα καταλύματά
σας, το λαϊκό σας πολιτισμό, τη σύγχρονη δημιουργία σας. Φανταστείτε όλα αυτά να
ενοποιούνται σιγά -σιγά καθώς ο χρόνος θα διαβαίνει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπένος
θέτοντας ως στόχους την ταχύτερη επισκεψιμότητα των χώρων και την οικοδόμηση ενός
μεγάλου πολιτιστικού φεστιβάλ (με την συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη κ.Ιωάννου και
του Δημάρχου κ.Μπαϊλη) μέσα στο 2015 ή το αργότερο το 2016 έτσι ώστε νοηματικά να
συνδεθεί η διαδρομή αυτή μέσω του τουρισμού και του πολιτισμού με τον καθέναν Ηπειρώτη
ξεχωριστά.

Οι προσκλήσεις για το έργο δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 23 Δεκεμβρίου και
περιλαμβάνει 37 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 37.302.000 ευρώ

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ανοιχτές προκλήσεις για το καινοτόμο πρόγραμμα
«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Με τις προσκλήσεις αυτές
ξεκινούν οι δράσεις για τη σταδιακή υλοποίηση ενός προγράμματος, συνολικού
προϋπολογισμού 37.302.000 ευρώ που περιλαμβάνει 37 έργα και δράσεις.

Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έλαβε προέγκριση, στην ετήσια
συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές - τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Απασχόλησης - στις 27 Νοεμβρίου 2013 και τώρα μετά τη δημοσίευση των
προσκλήσεων αρχίζει η εφαρμογή του.

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση της Περιφέρειας
Ηπείρου, που συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που
παράγουν τοπικά προϊόντα στο σύνολο της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
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Περιφέρειας εξέδωσε τρεις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, σχετικά με παρεμβάσεις
σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και με τη σύνδεση και βελτίωση πρόσβασης
σε αυτούς, όπως προβλέπεται στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις αφορούν τις θεματικές προτεραιότητες:

• Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΚΘΠ 58), συνολικής δημόσιας
δαπάνης 17.000.000 €

• Εθνικές οδοί (ΚΘΠ 22), συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.000.000 €

• Περιφερειακές, τοπικές οδοί (ΚΘΠ 23), συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 €

• Για τη θεματική προτεραιότητα «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
(ΚΘΠ 58)» ως ειδικοί στόχοι τίθενται:

• η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου της Περιφέρειας, με
σκοπό τη συμβολή των μνημείων στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών

• η συνύπαρξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και
ενέργειες προβολής των πολιτιστικών στοιχείων της Περιφέρειας

• η αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου για τη δημιουργία ενός
επώνυμου πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.

Στη θεματική προτεραιότητα «Εθνικές Οδοί (ΚΘΠ 22)» τίθεται ως ειδικός στόχος η
ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, μνημείο της Unesco, με την
παράκαμψη της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας, που σήμερα διέρχεται από τον αρχαιολογικό
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χώρο και τον διχοτομεί.

Στη θεματική προτεραιότητα «Περιφερειακές, τοπικές οδοί (ΚΘΠ 23)», στόχος είναι η
βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους Δωδώνης,
Κασσώπης και Γιτάνων.
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