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Επί τάπητος ο αρχαιολογικός μας 
τουρισμός

Διευρυμένη σύσκεψη για την 
συζήτηση της πρότασης του 
«Διαζώματος», για την έντα-
ξη των αρχαιολογικών χώρων 
της Περιφέρειας στην τουριστι-
κή ανάπτυξη και στην πραγμα-
τική οικονομία, πραγματοποιή-
θηκε προχθές στα γραφεία της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης , στην Κο-
μοτηνή.

Στη σύσκεψη που έγινε υπό 
την προεδρία του αντιπεριφερει-
άρχη Φώτη Καραλίδη, με τη 
συμμετοχή του Προέδρου του 
Διαζώματος Σταύρου Μπένου, 
πήραν μέρος η Αντιπεριφερειάρ-
χης Έβρου Γεωργία Νικολάου, 
ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
Σταύρος Βαβίας, ο διευθυντής 
της Περιφέρειας Κώστας Κα-
λούδης, οι προϊστάμενοι των 

Εφοριών κλασσικών αρχαι-
οτήτων Ροδόπης (Δημήτρης 
Μάτσας), Ξάνθης (Ντίνα. Κα-
λιντζή) και Καβάλας (Μαρία 
Νικολάου), στελέχη της δια-
χειριστικής αρχής με επικεφα-
λής τον διευθυντή κ. Βασίλη 
Πιτσινίγκο, εκπρόσωποι της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, 
ο οικονομολόγος Πασχάλης 
Αγανίδης και ο δημοτικός σύμ-
βουλος Αλεξανδρούπολης και 
μέλος του Διαζώματος Γιάννης 
Λασκαράκης, ο οποίος επεξερ-
γάστηκε την πρόταση που υπο-
βλήθηκε στην Περιφέρεια για 
τις διαδρομές που θα συνδέουν 
τους αρχαιολογικούς χώρους 
κατά μήκος της αρχαίας Εγνα-
τίας, με προεκτάσεις προς την 
Κωνσταντινούπολη και με θα-
λάσσια διαδρομή που θα συν-

δέει την Τροία με την Ίμβρο, τη 
Σαμοθράκη και την Αλεξαν-
δρούπολη.   

Στη συζήτηση ο κ. Μπένος 
ανάλυσε τη φιλοσοφία της πρό-
τασης, η οποία αναδεικνύει τα 
αρχαία μνημεία από απλούς 
μουσειακούς χώρους, σε βασι-
κούς συντελεστές της σύγχρο-
νης ζωής, δημιουργώντας πέριξ 
αυτών ένα πλέγμα οικονομικών, 
παραγωγικών, πολιτιστικών και 
τουριστικών δραστηριοτήτων, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
της χώρας. Ανακοίνωσε μάλι-
στα ότι ο υπουργός Ανάπτυξης 
κ. Χατζηδάκης υιοθέτησε την 
πρόταση και όρισε εκπρόσωπό 
του για την υλοποίηση του προ-
γράμματος και σε άλλες Περι-
φέρειες κατά το πρότυπο της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Χαρακτήρισε «ευρηματική» 
την εισήγηση του Γιάννη Λασκα-
ράκη, ιδιαίτερα στο ζήτημα της 
ταύτισης της διαδρομής με τα 
ίχνη της αρχαίας Εγνατίας οδού 
που διασχίζει την Περιφέρεια.

Κατά τη συζήτηση που ακο-
λούθησε ο Γιάννης Λασκαρά-
κης επισήμανε την συγκυρία 
της κατάργησης της βίζας για 
τους Τούρκους επισκέπτες και 
την υλοποίηση της θαλάσσιας 

διαδρομής  Τροίας (Τσανάκαλε)- 
Ίμβρου- Σαμοθράκης- Αλεξαν-
δρούπολης, στη διαδρομή του 
Οδυσσέα. 

Ο κ. Κώστας Καλούδης ανά-
φερε ότι από την μέρα που ενη-
μερώθηκε για την πρόταση, αυ-
τή έγινε αντικείμενο σοβαρής 
μελέτης και επεξεργασίας, ενώ 
τόνισε την ανάγκη να αναβιώ-
σουν και να συμπληρώσουν την 
πρόταση οι ιστορικοί «μύθοι» 
που περιβάλλουν τα μνημεία, 
αναφέροντας για παράδειγμα το 
τοπικό κρασί με το οποίο μέθυσε 
ο Οδυσσέας τον Πολύφημο.

Επισήμανε επίσης την ανάγκη 
ένταξης στο πρόγραμμα της κα-
τασκευής της παραλιακής οδού 
Δικέλων - Μαρώνειας, για την 
οποία υπάρχει μελέτη, για την 
ανάδειξη του παραλιακού του-
ριστικού μετώπου των νομών 
Έβρου και Ροδόπης και τη σύν-
δεση μεταξύ τους των αρχαιο-
λογικών χώρων Ζώνης Μεσημ-
βρίας και Μαρώνειας. 

Οι παρόντες Αντιπεριφερει-
άρχες στήριξαν την πρόταση 
και ανατέθηκε στη διαχειριστι-
κή αρχή να προβεί σε όλες τις 
ενέργειες για την σύνταξη των 
απαραίτητων μελετών και την 

ολοκλήρωση των απαιτούμε-
νων διαδικασιών για την ένταξη 
του έργου στο νέο ΕΣΠΑ 2014-
2020.

Τέλος ανατέθηκε στη κυρία 

Νικολάου να συγκροτήσει υπό 
την προεδρία της, επιτροπή από 
συμβούλους για την παρακο-
λούθηση της προόδου του εγ-
χειρήματος. 

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΜΘ

Με πρωτοβουλία του Σταύρου Μπένου 
(Διάζωμα) και πρόταση του Γιάννη 
Λασκαράκη

Ερώτηση στη Βουλή 
για την ξεχασμένη 
Σιδηροδρομική Εγνατία 

Πρόκειται για την «Σιδηροδρομι-
κή Εγνατία» (Ηγουμενίτσα - Ιω-
άννινα - Καλαμπάκα - Σιάτιστα 
- Κοζάνη - Θεσσαλονίκη - Αμ-
φίπολη - Καβάλα - Νέα Καρ-
βάλη – Τοξότες) η ένταξη της 
οποίας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
έχει προϊστορία μιας περίπου 
δεκαετίας. Παρόλα αυτά, έχει 
προχωρήσει ένας μικρός μόνο 
αριθμός μελετών.

Το θέμα επαναφέρουν στην 
επικαιρότητα οι βουλευτές της 
ΔΗΜΑΡ Νίκη Φούντα, Μαρία 
Γιαννακάκη και Γιώργος Κυ-

ρίτσης, με ερώτησή τους προς 
τους συναρμόδιους υπουργούς. 
Όπως αναφέρουν πρόσφατα η 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου άναψε «πράσι-
νο φως» σε έργα σιδηροδρομι-
κών υποδομών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα και την απαραίτητη 
χρηματοδότηση, μέσω του νέου 
ΕΣΠΑ, σε ολοκληρωμένες προ-
τάσεις των κρατών -μελών.

Οι βουλευτές ρωτούν αν η 
Σιδηροδρομική Εγνατία αποτε-
λεί έργο προτεραιότητας για την 
κυβέρνηση, τη νέα προγραμμα-

τική περίοδο, ενώ παράλληλα 
ζητείται και η κινητοποίηση της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Να προσθέσουμε εδώ ότι ει-
δικά ο Δυτικός Σιδηροδρομικός 
Άξονας, από Καλαμπάκα μέχρι 
Ηγουμενίτσα, μπορεί να στηρί-
ξει πλήθος θέσεων εργασίας να 
βάλει τον ήπιο ορεινό τουρισμό 
του νομού μας στον διεθνή χάρ-
τη και να καταστήσει την Καλα-
μπάκα Εθνικό και Ευρωπαϊκό σι-
δηροδρομικό κόμβο μεταφοράς 
ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Αυτό που απομένει είναι να 
ξεκαθαρίσει τη στάση της η κυ-
βέρνηση δημοσιοποιώντας τον 
σχεδιασμό της ως προς το συ-
γκεκριμένο έργο.
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Ένα ξεχασμένο έργο που επανέρχεται στην 
επιφάνεια από την πλευρά της ΔΗΜ.ΑΡ


