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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

Το τελευταίο διάστημα η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της 

απόλυτης συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των θεσμών του κράτους, των χορηγών 

και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση 

νέων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές 

διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα), τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη των μνημείων φύσης 

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

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των Πολιτιστικών – Περιβαλλοντικών 

Διαδρομών είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.). 

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)1 αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών 

ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα 

ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.  

 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα των προτεινόμενων 

δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.  

 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής 

ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την 

αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση2 αντλεί πόρους από περισσότερα τους ενός Ευρωπαϊκά 

Ταμεία και περισσότερα του ενός Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τομεακά), 

δημιουργώντας έναν ευέλικτο χρηματοδοτικό μηχανισμό που ξεπερνά τους περιορισμούς 

χρηματοδότησης και τους περιορισμούς που μπορούν να θέτουν οι επιμέρους Θεματικοί Στόχοι 

και Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες του κάθε ταμείου και του κάθε επιμέρους Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

                                                             
1 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΕΣΠΑ, «Εγκύκλιος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως 

εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 

2014-2020». 
2 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: Κείμενο για το έργο «Πρόταση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Διαδρομής Πολιτιστικού Τουρισμού στη Θεσσαλία». 
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1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 

Η πολιτιστική διαδρομή3 είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο τουριστικό προϊόν, το οποίο 

διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, συνήθως αρχαιότητες, όπως π.χ. 

παρεμφερή στοιχεία της ίδιας περιόδου ή διαφόρων περιόδων ή ακόμη και ιστορικές διαδρομές, 

μύθοι κ.α. Η περιβαλλοντική διαδρομή κατά ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία 

της φύσης και τους περιβάλλοντος. 

 

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη – 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά και για τη σύνδεση 

των σπουδαίων μνημείων του πολιτισμού και της φύσης με την τοπική επιχειρηματικότητα και 

την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, όπως αυτή αποτυπώνεται και στη 

φιλοσοφία των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). 

 

Για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος είναι απαραίτητη η καλλιέργεια της «αξίας» των 

συνεργειών. Η πρόταση του Διαζώματος για το σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών έχει μια 

ορισμένη ηθική και πνευματική αφετηρία: την πεποίθηση πως η πολιτιστική κληρονομιά είναι 

«κοινό αγαθό», κοινή μας έγνοια και ευθύνη. Η ενίσχυση των δεσμών μέσω συνεργειών μεταξύ 

των τοπικών, περιφερειακών φορέων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι αυτά που διαμορφώνουν μια «βεντάλια 

συνεργειών», που θωρακίζει τα παραπάνω Προγράμματα και διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους. 

 

Στην Ελλάδα έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου 

και του Υπουργείου Πολιτισμού η πρώτη πολιτιστική διαδρομή, με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα 

της Ηπείρου. Το καινοτομικό αυτό έργο υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ 

από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου). Η διαδρομή των θεάτρων της 

Ηπείρου εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει πέντε σπουδαίους 

αρχαιολογικούς χώρους: τη Δωδώνη, τη Νικόπολη, την Κασσώπη, την Αμβρακία και τα Γίτανα. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα, καθώς και όλη η τεχνογνωσία που προκύπτει από το σχεδιασμό και 

την υλοποίησή του, χρησιμεύουν ως πιλότος για τη δημιουργία και άλλων προϊόντων 

πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η «Διαδρομή ΟΙΔΙΠΟΥΣ» στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η “VIA EGNATIA” στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, η Πολιτιστική Διαδρομή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Πολιτιστική Διαδρομή 

Σποράδων, το αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας, το Περιβαλλοντικό – Αρχαιολογικό 

Πάρκου Ασκληπιείου Επιδαύρου κ.α. 

 

                                                             
3 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ». 
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Για την υποστήριξη των παραπάνω προγραμμάτων από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι δυνατή 

και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου και της εκάστοτε Περιφέρειας. 

Για παράδειγμα έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος 

Πολιτιστικής διαδρομής Στερεάς Ελλάδας (δείτε εδώ) και Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Α.Μ.Θ) και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via Egnatia» (δείτε εδώ). 

 

 

1.2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Ο κύκλος ζωής των παραπάνω προγραμμάτων αποτελείται από τρεις μεγάλες φάσεις, το 

σχεδιασμό, την οικοδόμηση και τη λειτουργία, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω 

γράφημα: 

 

 
 

Εικ. 1: Ο κύκλος ζωής των προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

Η πρώτη φάση αφορά το σχεδιασμό των παραπάνω προγραμμάτων, καθώς και την εκπόνηση 

και έγκριση της στρατηγικής τους, με τα εξής βήματα (Εικ. 2): 

 

α) Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής. 

β) Δημόσια διαβούλευση. 

γ) Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

δ) Έγκριση από τον Περιφερειάρχη του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε.. 

http://www.diazoma.gr/site-assets/27-12-2017-%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9F-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%A0%CE%91%CE%9C%CE%98.pdf
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Εικ. 2: Βήματα σχεδιασμού και έγκρισης προγράμματος Ο.Χ.Ε. 

 

Η δεύτερη φάση αφορά την οικοδόμηση κάθε προγράμματος και συμπίπτει με 4 διακριτά 

βήματα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

 

α) εξασφάλιση των υποδομών (πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών),  

β) υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος,  

γ) συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, 

δ) διακυβέρνηση του προγράμματος. 

 

 

 

Εικ. 3: 4 βήματα της οικοδόμησης κάθε προγράμματος. 

 

Η τρίτη φάση αφορά τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, 

απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO). Ο Φορέας Λειτουργίας θα μεριμνά 

καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών προϊόντων 

πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα. 
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Είναι φανερό πως κατά τη λειτουργία ενός τέτοιου ολιστικού προγράμματος πολιτιστικού 

τουρισμού μιλούμε για δύο διακριτές γραμμές - ζώνες, αφ’ ενός τους ίδιους τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τα μνημεία, αφ’ ετέρου το περιβάλλον γύρω από τα μνημεία, τα οποία όμως μέσα 

από τη διαδρομή συνενώνονται σε ένα ενιαίο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού. Αναφερόμαστε, 

λοιπόν, σε δύο διακριτούς ρόλους, οι οποίοι, όμως, πρέπει να βρίσκονται πάντα σε αγαστή 

συνεργασία: ο ένας αφορά τη διαχείριση των μνημείων και γίνεται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, ο άλλος ρόλος αφορά τη διαχείριση της ίδιας της διαδρομής που γίνεται από το 

Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO) της 

διαδρομής.  

 

Συνεπώς, όπως εύστοχα αναφέρει και η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη4: «Η 

“Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου” που υλοποιείται με τη βεντάλια 

συνεργειών του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορεί να λειτουργήσει σαν μοντέλο για την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων σε 

όλη τη χώρα. Για την αποτελεσματική λειτουργία του πολιτιστικού αυτού μοντέλου ανάπτυξης, την 

αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση των μνημείων θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού με τις κατά 

τόπους αρχαιολογικές υπηρεσίες, ενώ τη διαχείριση της Πολιτιστικής Διαδρομής, ως προϊόντος 

πολιτιστικού τουρισμού, θα έχουν οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι και θα 

αξιοποιήσουν το έργο το οποίο θα έχει παραχθεί εντός των αρχαιολογικών χώρων από το 

Υπουργείο Πολιτισμού».  

 

 

  

                                                             
4 Συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 

2019, κατά τη διάρκεια περιοδείας στην Αιτωλοακαρνανία. (Διαθέσιμο εδώ: http://sinidisi.gr/o-kairos-prattein-na-

kalyfthei-to-chameno-edafos-minyma-synergasias-mendoni-farmaki/ ). 

http://sinidisi.gr/o-kairos-prattein-na-kalyfthei-to-chameno-edafos-minyma-synergasias-mendoni-farmaki/
http://sinidisi.gr/o-kairos-prattein-na-kalyfthei-to-chameno-edafos-minyma-synergasias-mendoni-farmaki/
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2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας. 

Περιλαμβάνει τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έδρα 

της Περιφέρειας είναι η πόλη της Τρίπολης και η μεγαλύτερη πόλη της είναι η Καλαμάτα. 

Πρόκειται για μια Περιφέρεια με ισχυρή ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά, με 

ξεχωριστή λαογραφική παράδοση και πολύ σημαντικά μνημεία της φύσης. Οι αξιόλογοι 

πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελούν τα σημαντικά της 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ως ένα ιδανικό πεδίο σχεδιασμού μιας 

πραγματικά καινοτόμου πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου5 κρατά φυλαγμένο ένα κεφάλαιο μοναδικό στον κόσμο. Στην 

Πελοπόννησο εντοπίζονται 60 περίπου μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας 

αρχαιολογικοί χώροι, όπως αυτοί της Αρχαίας Κορίνθου, της Επιδαύρου, των Μυκηνών, της 

Μεσσήνης και της Τίρυνθας. Διαθέτει ακόμη ένα σπάνιο πλούτο βυζαντινής και μεταβυζαντινής 

αρχιτεκτονικής (ναούς, κάστρα, πύργους, οικιστικά σύνολα), μουσεία: περίπου 20 αρχαιολογικά 

(Επιδαύρου, Ναυπλίου, Πύλου, Τρίπολης, Κορίνθου, Νεμέας, Σπάρτης κ.α.), λαογραφικά 

(Ναυπλίου, Γυθείου, Καλαμάτας κ.α.), και θεματικά (Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και 

Σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα), 15 περιοχές που έχουν θεσμοθετηθεί ως ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, 14 μνημεία φύσης με παλαιοντολογική – γεωμορφολογική και ιστορική αξία, 42 

βιότοπους CORINE (32 υγροβιότοπους), 26 περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000. 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια αυτή διοργανώνονται κάθε χρόνο σπουδαία φεστιβάλ, όπως το 

Διεθνές Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίας Μεσσήνης, το Διεθνές 

Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας κ.α.  

                                                             
5 «Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», Οκτώβριος 2003, Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. 
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3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ “ΜΟΡΕΑΣ”: ΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»6. 

 

H «Πολιτιστική Διαδρομή “Μορέας”: ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις» 

επιθυμούμε να λειτουργήσει σαν μια «ομπρέλα» που θα συγκεντρώσει όλο το πνευματικό και 

επιχειρησιακό κεφάλαιο που αναπτύσσεται με τρόπο δυναμικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και θα το μετουσιώσει μέσα από ένα σχεδιασμό Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης σε ρεύμα 

προόδου και σε όχημα διαμόρφωσης μιας ανανεωμένης πολιτισμικής ταυτότητας της 

Πελοποννήσου.  

 

Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά μέσα για την ανάδειξη του 

περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών από όπου διέρχονται, όπως επίσης 

και για τη σύνδεση των αρχαίων μνημείων με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα της εμπειρίας του ταξιδιώτη ως προς την πρόσβαση σε 

φυσικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους και μπορούν να λειτουργήσουν σαν άξονας για 

τη δημιουργία θεματικών τουριστικών διαδρομών. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει το σχεδιασμό ενός νέου, ειδικού προϊόντος πολιτιστικού 

τουρισμού στη χώρα, δηλαδή πολιτιστικών διαδρομών κατά μήκος των μνημείων που 

βρίσκονται στους άξονες μεγάλων αυτοκινητοδρόμων (π.χ. Ολυμπία Διαδρομή). 

 

Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., είναι η εταιρεία παραχώρησης που ανέλαβε τη χρηματοδότηση, μελέτη, 

κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – 

Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εν 

εξελίξει συγχρηματοδοτούμενα έργα της χώρας, συνολικού μήκους 205 χλμ., το οποίο θα 

αποτελέσει έναν από τους κυριότερους παράγοντες οικονομικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης 

των περιοχών της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει τη δημιουργία μιας Πολιτιστικής Διαδρομής, με άξονα τις 

οκτώ ιστορικές πόλεις (Κόρινθος, Άργος, Νεμέα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Σπάρτη, Μεσσήνη-

Καλαμάτα, Πύλος), από τις οποίες διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος ΜΟΡΕΑΣ, την «Πολιτιστική 

Διαδρομή “Μορέας”: Ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις».  

 

Με το πρόγραμμα αυτό το Σωματείο φιλοδοξεί να προσφέρει στον ταξιδιώτη μια νέα εμπειρία 

βαθύτερης αίσθησης και κατανόησης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου της 

Πελοποννήσου, αλλά πολύ περισσότερο να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής του οράματος του 

Διαζώματος για τη βιώσιμη σύνδεση των μνημείων με τη ζωή και συγκεκριμένα: α) με τον 

αγροδιατροφικό τομέα, β) την τοπική επιχειρηματικότητα και γ) τον ψηφιακό κόσμο.  

 

                                                             
6 Το παρόν κείμενο αποτελεί το πρόπλασμα του Masterplan της διαδρομής. 
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Η προτεινόμενη Πολιτιστική Διαδρομή, αποτελεί μια πολυεπίπεδη και ολιστική πρόταση 

πολιτιστικού τουρισμού, η οποία θα έχει ως επίκεντρο 8 αστικά σύνολα με διαχρονική ιστορική 

και πολιτιστική συνέχεια. Θα επιχειρήσει να «παντρέψει» με δεξιοτεχνία τα μοναδικά 

πολιτιστικά μνημεία της Πελοποννήσου, με το εντυπωσιακό φυσικό της τοπίο, τα σπάνια 

οικοσυστήματά της, την πλούσια γαστρονομική της παράδοση και τη σύγχρονη παραγωγή και 

δημιουργία. Θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και τη μεταφορά και 

εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπώντας παράλληλα στην ενίσχυση της 

δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών 

προϊόντων αγροδιατροφής της Περιφέρειας. Το όλο εγχείρημα θα έχει, λοιπόν, στον πυρήνα του 

τη φροντίδα και αποκατάσταση των μνημείων της κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου ΜΟΡΕΑ, 

τοποθετώντας τα στο «κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης». 

 

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος είναι απαραίτητη η εξασφάλιση μιας ευρείας 

συνέργειας ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τα εταιρικά του μέλη για το σχεδιασμό και τη δημιουργία 

μίας νέας Πολιτιστικής Διαδρομής στη χώρα μας, την «Πολιτιστική Διαδρομή “ΜΟΡΕΑΣ”». Το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει, επιπλέον, το πλούσιο έργο της Περιφέρειας, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, οι αξιοθαύμαστες πρωτοβουλίες σε ιδιωτικές επενδύσεις, η δραστηριότητα του 

Διαζώματος να συνενωθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, την Ο.Χ.Ε. της Πολιτιστικής Διαδρομής 

«ΜΟΡΕΑΣ». Πρόκειται για μια συνέργεια με κοινό όραμα και στρατηγικό στόχο που μέσα από 

μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση θα συγκεντρώνει και θα επιδρά γόνιμα σε όλο το 

πνευματικό και δημιουργικό κεφάλαιο που παράγεται στην Πελοπόννησο σήμερα.  

 

Η παραπάνω πρόταση θα επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας κύριας γραμμικής διαδρομής που θα 

αποτελείται από τους οκτώ κόμβους – ιστορικές πόλεις (Εικ. 4: η διαδρομή αποτυπώνεται με 

κίτρινη γραμμή). Συγχρόνως, όμως, δίνει τη δυνατότητα διάνθισης της κύριας διαδρομής με 

πολλές δευτερεύουσες - τοπικές διαδρομές (π.χ. διαδρομή στα Κάστρα Μεθώνης, Κορώνης, 

Πύλου). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διάχυση των επισκεπτών σε όλο το εύρος των 

μνημείων της Πελοποννήσου. Συνεπώς, πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση για τον 

απαιτητικό ταξιδιώτη, καθώς και για μια πρόσκληση συνδημιουργίας πολυεπίπεδης ανάπτυξης 

στην τοπική κοινωνία! 
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Εικ. 4: Ο χάρτης της Πολιτιστικής Διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ». 
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4. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

«ΜΟΡΕΑΣ»  

 

Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής είναι απαραίτητο να 

επιλεγούν οι κόμβοι που θα έχουν δεσπόζουσα θέση στη Διαδρομή, διότι θα λειτουργούν σαν 

πυλώνες για τη διαμόρφωση της υλικής υπόστασης και ταυτότητας της Διαδρομής. Οι κόμβοι7 

πρέπει να έχουν κατάλληλη γεωγραφική διασπορά και είναι σημαντικό να εξυπηρετούν 

συγκεκριμένα κριτήρια, όπως: 

 να αποτελούν πόλους προσέλκυσης των τουριστών, ως περιοχές που για ιστορικούς- 

πολιτιστικούς λόγους διακρίνονται από χαρακτηριστικά μοναδικότητας,  

 να λειτουργούν σαν περιοχές αφετηρίας των τουριστικών κινήσεων στο δίκτυο 

(τερματικά), άλλα και ως σημεία σύνδεσης και αναδιανομής των ροών,  

 να είναι ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί ή να συνδέονται με υφιστάμενες 

περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Είναι προφανές, πως για την τελική επιλογή των κόμβων θα πρέπει να προηγηθεί οριστική 

μελέτη σχεδιασμού του αναπτυξιακού αυτού Προγράμματος (Master plan). Οι 8 κόμβοι που 

προτείνονται ως αφετηρία διαλόγου μεταξύ όλων των θεσμών και των πολιτών της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Πολιτιστική Διαδρομή Μορέας» είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Κόμβος Κορίνθου: 

 

Πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και αξιόλογο διοικητικό, εμπορικό, οικονομικό και 

πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, η Κόρινθος είναι συγχρόνως και μια όμορφη 

παραθαλάσσια πόλη στην άκρη του Ισθμού της Κορίνθου, της στενής λωρίδας γης που ενώνει 

την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα, στην ανατολική πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου. Το 

μικρό χωριό της Αρχαίας Κορίνθου, με το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, βρίσκεται πολύ κοντά 

στη σύγχρονη πόλη της Κορίνθου και στη σκιά ενός πανέμορφου κάστρου, που είναι ένας 

πραγματικός πόλος έλξης για τον επισκέπτη. Το κάστρο Ακροκορίνθου διακρίνεται από μακριά, 

πάνω στο βράχο και είναι προσπελάσιμο μόνο από την Αρχαία Κόρινθο. Στον αρχαιολογικό 

χώρο της Αρχαίας Κορίνθου, ξεχωρίζουν το ιερό του Απόλλωνα και η ρωμαϊκή αγορά που 

αποκάλυψε η μεγάλη ανασκαφή της Αμερικανικής Σχολής. Το θέατρο της αρχαίας Κορίνθου 

βρίσκεται στα ΒΔ της αρχαίας αγοράς και βόρεια του ρωμαϊκού ωδείου. Το 52 μ.Χ., στο κτήριο 

των δημόσιων αγορεύσεων, γνωστό ως Βήμα, ο Απόστολος Παύλος θεμελίωσε την πρώτη 

χριστιανική εκκλησία. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο εκτίθενται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. 

 

                                                             
7 Μελέτη της ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. για την: «Υποστήριξη της ΕΥΔ. του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στον 

Προσδιορισμό Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική 

Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας», Παραδοτέο 2ο, Νοέμβριος 2017, σελ. 96-99. 
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Πέρα από τον απίστευτο αρχαιολογικό πλούτο που διαθέτει η Κόρινθος, αποτελεί συγχρόνως 

και ένα σύγχρονο εμπορικό και αστικό κέντρο. Η τουριστική υποδομή που διαθέτει, επίσης, στις 

παραλίες του Κορινθιακού, του Σαρωνικού και του Λουτρακίου είναι ένα ακόμη από τα 

πλεονεκτήματα της περιοχής. Τέλος, ένα σημαντικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι τα 

ποικίλα προϊόντα που παράγει ο κάμπος της Κορινθίας. 

 

Σε κοντινή απόσταση από την Κόρινθο, μόλις 21 χλμ., βρίσκεται και ο Δήμος Σικυωνίων, όπου 

ξεχωρίζει ο αρχαιολογικός χώρος της Σικυώνας. Η Σικυώνα ήταν αρχαία ελληνική πόλη 

χτισμένη στην περιοχή της Δυτικής Κορινθίας. Η Σικυώνια γη έχει να επιδείξει μια πλούσια 

ιστορική παράδοση, άρρηκτα δεμένη με την ελληνική μυθολογία. Η πόλη Σικυών παρουσίασε 

μεγάλη ακμή στην περίοδο της αρχαιότητας, ειδικά από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Εδώ εικάζεται 

ότι παίχτηκε αρχαίο δράμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκαν, επίσης, σπουδαίες 

σχολές γλυπτικής και ζωγραφικής με ονομαστούς καλλιτέχνες. Οι ανασκαφές που έγιναν στον 

αρχαιολογικό χώρο έφεραν στο φως ερείπια όπως το αρχαίο θέατρο, το Βουλευτήριο, το 

Γυμνάσιο- Παλαίστρα και τη Μακρά Στοά. Το συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών που 

ανασκάφηκε στην περιοχή έχει διαμορφωθεί σε Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου ο επισκέπτης 

μπορεί να θαυμάσει αγγεία, γλυπτά, ψηφιδωτά, νομίσματα και άλλα ευρήματα, τα οποία 

καθρεφτίζουν τον καλλιτεχνικό πλούτο του παρελθόντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα αρχαία ψηφιδωτά δάπεδα που απεικονίζουν μυθικές και ζωικές παραστάσεις.  

 

Σπουδαίο μνημείο, επίσης, της περιοχής είναι και ο Διολκός που έχει σωθεί στο δυτικό άκρο της 

Διώρυγας της Κορίνθου. Πρόκειται για λιθόστρωτο δρόμο που χρησιμοποιούταν για την από 

ξηράς μεταφορά πλοίων, πάνω σε τροχοφόρο όχημα ("Ολκός νεών") από τον Σαρωνικό στον 

Κορινθιακό κόλπο και αντιστρόφως. Η κατασκευή του έγινε στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα και 

συνδέεται με την τυραννίδα του Περίανδρου στην Κόρινθο. 

 

2. Κόμβος Άργους – Ναυπλίου   

 

Ο Κόμβος του Δήμου Άργους-Μυκηνών συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν, ενώ συγχρόνως μπορεί να αναλυθεί σε μικρότερες εναλλακτικές διαδρομές 

συνδυαστικά με το Ναύπλιο και την Επίδαυρο.  

 

Το Άργος, είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας και παραμένει ένα απέραντο, 

διαχρονικό «μουσείο», με ευρήματα που τοποθετούνται σε κάθε ιστορική περίοδο, αλλά και με 

σύγχρονα αξιοθέατα. Ο Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου Άργους και εν συνεχεία η επίσκεψη στην 

πόλη του Άργους, στο Αρχαιολογικό και στο Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας, συνιστά μια 

ξεχωριστή εμπειρία συνομιλίας της αρχαίας με τη σύγχρονη πόλη. Η επίσκεψη στο Αρχαίο 

Θέατρο και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο που περιλαμβάνει σημαντικά μνημεία, όπως τις 

Θέρμες, το Αδριάνειο Υδραγωγείο – Κριτήριο, τη Ρωμαϊκή Αγορά, το επιβεβαιώνουν. Ο λόφος 

της Ασπίδας, ο προϊστορικός (μεσοελλαδικός) οικισμός και τα μνημεία των Ιερών του 
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Απόλλωνος Δειραδιώτη και της Αθηνάς Οξυδερκούς συμπληρώνουν το πολιτιστικό προφίλ της 

πόλης. Τέλος, σημαντικά είναι και τα νεότερα μνημεία της πόλης (π.χ. Στρατώνες Καποδίστρια, 

Καλλέργειο, Δημοτική Αγορά κ.α.). 

 

Οι Μυκήνες, οι «Πολύχρυσες Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, που πρώτος 

ύμνησε ο Όμηρος στα έπη του, είναι το σημαντικότερο και πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, επίσης, είναι το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών στον αρχαιολογικό χώρο (Ακρόπολη Μυκηνών) και ο 

Θησαυρός του Ατρέως. 

 

Το Nαύπλιο ή Aνάπλι, πρωτεύουσα του νομού Aργολίδος, αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές 

και όμορφες πόλεις της Eλλάδος. Είναι σημαντικό τουριστικό κέντρο με συνεχή κίνηση σε όλη 

τη διάρκεια του χρόνου. H πόλη του Nαυπλίου, η «Napoli di Romania» των Bενετών, 

διαμορφώθηκε κυρίως από τα χρόνια της Πρώτης Eνετοκρατίας, όταν, προς το τέλος του 15ου 

αιώνα, σχηματίστηκε με τεχνητές προσχώσεις μέσα στη θάλασσα η κάτω πόλη, η οποία 

ταυτίζεται με το σημερινό ιστορικό κέντρο του Nαυπλίου. Mέχρι τότε η κατοίκηση περιοριζόταν 

ουσιαστικά στον βράχο της Aκροναυπλίας. Σπουδαία έργα της πρώτης Eνετοκρατίας είναι το 

Kάστρο των Tόρων και το Mπούρτζι. 

 

Σε κοντινή απόσταση μπορεί κανείς να επισκεφτεί την Αρχαία Τίρυνθα, στο 8ο χιλιόμετρο του 

δρόμου Άργους-Ναυπλίου, ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO, αλλά και το Καστράκι ή αλλιώς ακρόπολη της Αρχαίας Ασίνης, με πρώτη 

βιβλιογραφική αναφορά σε αυτή από τον Όμηρο. Μια πολύ σημαντική αρχαιολογική θέση είναι 

επίσης η Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μιδέας, η τρίτη σε σημασία οχυρωμένη Μυκηναϊκή 

Ακρόπολη της Αργολίδας, μετά τις Μυκήνες και την Τίρυνθα. Δυτικά της μυκηναϊκής 

Ακρόπολης της Μιδέας, εντοπίζεται μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών, στο οποίο η 

ανασκαφική σκαπάνη έχει αποκαλύψει ένα θολωτό και δεκαέξι θαλαμωτούς τάφους. 

 

Στο Δήμο Επιδαύρου, από τον δρόμο Κορίνθου-Επιδαύρου, μια πρώτη στάση είναι στο 

μεσαιωνικό φρούριο της Πιάδας. Στην Παλαιά Επίδαυρο ο ταξιδιώτης έχει την ευκαιρία να 

επισκεφτεί τον οικισμό, το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο και το Θέατρο της Αρχαίας Πόλης της 

Επιδαύρου (το «Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου»). Προς το Λυγουριό με προορισμό τον 

οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου, σημεία ενδιαφέροντος είναι το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιερό του Ασκληπιού, όπου βρισκόταν το μεγαλύτερο θεραπευτήριο 

της Αρχαιότητας με δεσπόζον το Αρχαίο Θέατρο και σε κοντινή απόσταση (με το αυτοκίνητο) 

το Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πληθώρα από 

εκκλησιαστικούς ναούς (Ι. Ναός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου και Ι. Ναός Αγ. Ιωάννη Ελεήμονα) και η 

«Πυραμίδα» του Λυγουριού. Ακολουθώντας το παλιό οδικό δίκτυο, στην κατεύθυνση προς 

Ναύπλιο, ο ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφτεί επίσης το Θολωτό Τάφο της Καζάρμας και τη 

Μυκηναϊκή Γέφυρα. 
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Η πόλη της Επιδαύρου, αποτελεί τοπόσημο για τον κόμβο και ένα ισχυρό brandname. Η υψηλή 

επισκεψιμότητά της θα ενισχυθεί με το εν εξελίξει πρόγραμμα του Περιβαλλοντικού και 

Αρχαιολογικού Πάρκου του Ασκληπιείου Επιδαύρου που πρόσφατα εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. Η 

ιδέα του περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου του Ασκληπιείου Επιδαύρου ξεκίνησε ως 

ένα όραμα του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Γενικού Γραμματέα του 

Διαζώματος, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη. 

  

3. Κόμβος Νεμέας  

 

Σε κοντινή απόσταση, περίπου μισής ώρας, βρίσκεται κανείς στην περιοχή της Νεμέας. Η 

Αρχαία Νεμέα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Ελλάδος, στην οποία 

τελούνταν πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες. Ο ναός του Νεμείου Διός, το αρχαίο στάδιο 

χωρητικότητας 30.000 θεατών είναι μάρτυρες του μεγαλείου της. Το 1996 οργανώθηκαν τα 

πρώτα σύγχρονα «Νέμεα», με τη συμμετοχή 500 δρομέων όλων των κατηγοριών. 

 

 Η Νεμέα αποτελεί, επίσης, ένα σύγχρονο παράδεισο αφιερωμένο στην οινοκαλλιέργεια, ένα 

σημαντικό οινικό προορισμό της χώρας που φιλοξενεί πάνω από 35 οινοποιεία, πολλά από τα 

οποία είναι επισκέψιμα. Μαζί με τις Αρχαίες Κλεωνές, την Αρχαία Νεμέα, το Κούτσι, το Πετρί, 

τα Αηδόνια, το Γαλατά, το Λεόντιο, τη Δάφνη και το Καστράκι αποτελούν την έδρα και την 

κύρια πηγή παραγωγής σταφυλιών της ποικιλίας «Αγιωργίτικο», από το οποίο παράγονται 

περίφημα κρασιά με κορυφαία τα κρασιά ονομασίας προελεύσεως (Π.Ο.Π.) ΝΕΜΕΑ. Ως προς 

το παραπάνω, έχει ενδιαφέρον πως η αρχαιολογική έρευνα έχει δώσει ευρήματα που μαρτυρούν 

πως στην περιοχή εφαρμοζόταν κατά την αρχαιότητα η «ερυθρά οινοποίηση» σε αγγεία, μια 

επεξεργασία αντίστοιχη της σύγχρονης μεθόδου που αποκαλύπτει την αδιάλειπτη συνέχεια της 

οικονομικής αυτής δραστηριότητας στην περιοχή.  

  

4. Κόμβος Τρίπολης  

 

Στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης βρίσκονται δύο αρχαιολογικοί χώροι εξέχουσας σημασίας, 

η Μαντίνεια και η Τεγέα. Σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από την Τρίπολη βρίσκεται ο 

αρχαιολογικός χώρος της Μαντίνειας, μιας από τις παλαιότερες και σημαντικότερες αρκαδικές 

πόλεις, που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία ολόκληρης της Πελοποννήσου. 

Εντυπωσιακά είναι τα κατάλοιπα του ισχυρού οχυρωματικού τείχους που περιέκλειε τη 

Μαντίνεια. Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκαλύψει, μεταξύ άλλων, το θέατρο, το 

βουλευτήριο, την αγορά των Ελληνιστικών και των Ρωμαϊκών Χρόνων, ναούς της Ήρας και 

(πιθανώς) του Δία Σωτήρα.  

 

Η Τεγέα, που κατείχε το νότιο τμήμα του οροπεδίου της Τρίπολης (το βόρειο ανήκε στη 

Μαντίνεια), υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της Πελοποννήσου. Tο 

σημαντικότερο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου είναι ο δωρικός ναός της Aλέας Aθηνάς, 
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κτίσμα του α' μισού του 4ου αιώνα π.Χ., που οικοδομήθηκε από το φημισμένο παριανό γλύπτη 

και αρχιτέκτονα, Σκόπα. Στο μέσον περίπου της διαδρομής από την Τρίπολη προς τη 

Μεγαλόπολη, σε όμορφο φυσικό περιβάλλον, είναι χτισμένη η Ασέα, πατρίδα του ποιητή και 

στιχουργού Νίκου Γκάτσου. Σε απόσταση 9 περίπου χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Τρίπολης, 

στο χωριό Αλέα, είναι χτισμένο το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, ένα ακόμη μικρό θαύμα της 

Περιφέρειας, που βρίσκεται στη λίστα των καλύτερων μουσείων της Ευρώπης με τη βράβευση 

το 2016 από το European Museum Forum (EMF). Πολύ κοντά στην αγορά της Τεγέας υπήρχε το 

θέατρο της πόλης (τη θέση του κατέχει ο ναός της Eπισκοπής), το οποίο κατά τους Κλασικούς 

και τους Πρώιμους Ελληνιστικούς Χρόνους έμοιαζε σε κάτοψη με το αρχαίο θέατρο στο Θορικό 

της Αττικής, αλλά το 2ο αιώνα π.Χ. έλαβε νέα, μνημειώδη μορφή κατόπιν χρηματοδοτήσεως 

από το σελευκίδη βασιλιά Αντίοχο Δ΄ Επιφανή. 

  

Ο Ορχομενός Αρκαδίας απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και 8 χιλιόμετρα από το 

Λεβίδι. Είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Αρκαδίας και από τις πιο πολυάνθρωπες. Ο 

Όμηρος τον αναφέρει ως «Πολύμηλο». Είναι βεβαιωμένη η παρουσία ανθρώπων ήδη από την 

προϊστορική περίοδο. Στο Χώμα των Καφυατών, στην πεδιάδα έχουν βρεθεί αποστραγγιστικά 

έργα και πρώιμες διευθετήσεις στις κοίτες των ποταμών. Μυθικός οικιστής της είναι ο 

Ορχομενός, γιος του Λυκάονα. Έχουν διασωθεί ως σήμερα η αρχαία αγορά, το βουλευτήριο, η 

γέφυρα των αρχαϊκών χρόνων, τα τείχη, ο προϊστορικός τύμβος. Το θέατρο του Ορχομενού είναι 

ένα από τα τέσσερα σωζόμενα αρχαία θέατρα της Αρκαδίας. Υπολογίζεται πως το Θέατρο 

διέθετε πάνω από 40 σειρές εδωλίων και ότι η χωρητικότητά του υπερέβαινε τους 4.000 θεατές 

 

5.Κόμβος Μεγαλόπολης  

 

Η Μεγαλόπολη, η οποία διαθέτει πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα, γνώρισε μεγάλη πληθυσμιακή 

ανάπτυξη μετά το 1970, όταν άρχισαν να λειτουργούν στην περιοχή οι δύο πρώτες μονάδες του 

θερμοηλεκτρικού σταθμού της ΔEH (ΑΗΣ Μεγαλόπολης). Σε μικρή απόσταση από το σύγχρονο 

οικιστικό κέντρο της Μεγαλόπολης ήταν η αρχαία πόλη, η Mεγάλη Πόλις, ο πυρήνας της 

Aρκαδικής Oμοσπονδίας. Η πόλη ιδρύθηκε από συνοικισμό αρκαδικών κωμών, κατόπιν 

διαταγής του Θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα, μετά τη νίκη του τελευταίου επί των 

Σπαρτιατών στα Λεύκτρα, το 371 π.Χ. Oι ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκαλύψει το θέατρο, το 

Θερσίλειο βουλευτήριο, όπου συνεδρίαζαν οι αντιπρόσωποι των αρκαδικών πόλεων, τμήμα της 

αγοράς και των τειχών. Το θέατρο Μεγαλόπολης ήταν το μεγαλύτερο του αρχαίου ελληνικού 

κόσμου και σπουδαίο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο τον 3ο αιώνα π. Χ. Ο αρχαιολογικός 

χώρος της αρχαίας Μεγάλης Πόλης βρίσκεται 3χλμ. έξω από την σημερινή πόλη της 

Μεγαλόπολης κοντά στο δρόμο Μεγαλόπολης-Καρύταινας και 35 χλμ. από την Τρίπολη. Κοντά 

κυλά ο ποταμός Ελισσώνας που εκβάλει στον Αλφειό.  

 

Η πλούσια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία της αρχαίας και σύγχρονης Μεγαλόπολης 

διαφαίνεται από μνημεία όπως: το βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, τη Λυκόσουρα, 
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αρχαία πόλη που σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν η αρχαιότερη πόλη του κόσμου, το Λύκαιο, 

το ιερό βουνό των Αρκάδων, εκεί που οι αρχαίοι μας πρόγονοι θέλουν την γέννηση του Δία, το 

κάστρο της Καρύταινας, από τα πλέον εντυπωσιακά της Πελοποννήσου, χτισμένο πάνω σε λόφο 

(υψόμετρο 582) που χρονολογείται στα μέσα του 13ου αιώνα, ο ορεινός όγκος του Μαινάλου 

(γεωμορφολογικός σχηματισμός, ελατοδάσος (κεφαλληνιακή ελάτη), ιστορικά χωριά και 

παραδοσιακοί οικισμοί, μοναστήρια κ.α. Η τουριστική υποδομή Μαίναλου (Χιονοδρομικό 

Κέντρο, ορειβασία, αναρρίχηση, πεζοπορικές διαδρομές, π.χ. Menalon Trail κ.α.) και το 

υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) στη 

Δημητσάνα, κάνουν το συγκεκριμένο κόμβο δελεαστικό πόλο τουριστικής έλξης. 

 

6. Κόμβος Μεσσήνης  

 

Τριάντα χιλιόμετρα από την Καλαμάτα απέχει ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, 

μίας από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Μια αρχαία πόλη που 

αναγεννιέται μέσα απ’ την αποκάλυψη των κρυμμένων για αιώνες στο χώμα ερειπίων της, που 

αναπλάθεται και ζει μια δεύτερη ζωή στο παρόν. «Ευανάγνωστη και παιδευτική» όπως είναι, 

συνεχίζει να φιλοξενεί ανθρώπους, ιδέες, έργα τέχνης, θεάματα και επιμένει με πάθος να 

δημιουργεί πολιτισμό.  

 

Η Αρχαία Μεσσήνη, χτισμένη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου στους πρόποδες του 

όρους Ιθώμη, είναι σήμερα ένα σπουδαίο Αρχαιολογικό Πάρκο που αναδεικνύει τη Μεσσηνία 

σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας. Στο μοναδικό αυτό Αρχαιολογικό 

Πάρκο ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με το Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης, ένα από τα 

μεγαλύτερα του αρχαίου κόσμου, τον επιβλητικό οχυρωματικό περίβολο με τις πύλες και τους 

πύργους, το εντυπωσιακό Εκκλησιαστήριο, το Ασκληπιείο, το Ιερό της Αρτέμιδος, την 

περίτεχνη Κρήνη της Αρσινόης, το Γυμνάσιο, το Στάδιο, την Αγορά και πλήθος άλλων 

μνημείων. Ο άνθρωπος που από το 1986 μέχρι σήμερα έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην 

ανασκαφή της Αρχαίας Μεσσήνης, αναδεικνύοντάς τη σε ένα κορυφαίο Αρχαιολογικό Πάρκο 

βραβευμένο από την Europa Nostra, είναι ο Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο της Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρος Θέμελης. 

Το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού, την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Μεσσήνης, ώστε και θεσμικά το Αρχαιολογικό Πάρκο 

της Αρχαίας Μεσσήνης, να μπορέσει να χαράξει μια πορεία προσανατολισμένη στην καινοτομία 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Στη Μεσσηνία υπάρχει επίσης πολύ σημαντικός αριθμός μυκηναϊκών θολωτών τάφων, 

ενδεικτικά αναφέρουμε αυτούς της Πύλου, του όρους Μάλθης, της Άνθειας, της Περιστεριάς 

κ.α., αλλά και βυζαντινών μνημείων. Μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο ιδιαίτερης φυσικής 

ομορφιάς, στον οικισμό Πετράλωνα, δίπλα στην αρχαία Μεσσήνη, βρίσκεται το 
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Ανδρομονάστηρο ή η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μεσσηνίας, ένα μοναστηριακό 

συγκρότημα με έντονο φρουριακό χαρακτήρα και πύργους, που πρόσφατα έχει αναστηλωθεί.  

 

Η σύγχρονη πόλη της Μεσσήνης συνομιλεί με την αρχαία, ενώ συγχρόνως αναπτύσσεται και 

χαράσσει τη σύγχρονη ιστορία της προσανατολισμένη στην οικονομική ανάπτυξη.  

 

Στο Νομό Μεσσηνίας πλέον έχει διαμορφωθεί ένα τουριστικό περιβάλλον υψηλής στάθμης. 

Σημαντικά έχει συμβάλει σε αυτό η κατασκευή του οδικού άξονα Αθήνα – Τρίπολη – 

Καλαμάτα, που έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για την Πελοπόννησο. Το ετήσιο Φεστιβάλ 

Αρχαίου Δράματος, ο Μαραθώνιος Μεσσηνίας, οι γιορτές γαστρονομίας, είναι ενδεικτικά 

στοιχεία της εξωστρέφειας του Δήμου αυτού, αλλά και της συνομιλίας του πολιτιστικού 

αποθέματος με τις σύγχρονες ανάγκες.  

 

Η αρχαία Θουρία ως «περίοικος» πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη Μεσσηνία, αφού 

υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της δυτικής Μεσσηνίας και η δεύτερη σε δύναμη πόλη μετά το 

369 π.Χ., όταν ιδρύθηκε η Μεσσήνη. Τα λαμπρά αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών 

που διενεργούνται στην περιοχή της Αρχαίας Θουρίας και η διαφαινόμενη μοναδικότητα της 

αρχαίας πόλης που σώζεται στο σύνολό της, επιβάλουν την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 

της περιοχής. Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που είδαν το φως το 2017 ήταν η αποκάλυψη 

της εισόδου της σκηνοθήκης του αρχαίου θεάτρου. 

 

Πλησίον του κόμβου της Μεσσήνης είναι η Μάνη, όπου προχωρά ο σχεδιασμός της Ο.Χ.Ε. της 

Μάνης8 και τέλος, η Καλαμάτα - πρωτεύουσα και κεντρικό λιμάνι της Μεσσηνίας - 

θεμελιωμένη, πιθανότατα, στη θέση της ομηρικής πόλης Φαραί. Η Καλαμάτα, αποτελεί 

ανερχόμενο τουριστικό προορισμό της χώρας. Η λειτουργία της Costa Navarino, η αύξηση των 

πτήσεων από και προς το αεροδρόμιό της και φυσικά, η νέα εθνική οδός που σε περίπου 2,5 

ώρες συνδέει τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την Αθήνα, έχουν δώσει τεράστια ώθηση στην 

τουριστική κίνηση.  

 

Σημείο αναφοράς της ιστορίας της Καλαμάτας είναι το «κάστρο της Ιζαμπώ». Το κάστρο 

βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Καλαμάτας, σε χαμηλό βραχώδη λόφο επάνω 

από τον ποταμό Νέδοντα. Η ίδρυσή του ανάγεται στη βυζαντινή περίοδο, ωστόσο η σημερινή 

του μορφή οφείλεται σε μεγάλη ανακατασκευή του από το φράγκο πρίγκιπα και ιδρυτή του 

πριγκιπάτου της Αχαΐας, Γοδεφρείδο Α΄ Βιλεαρδουίνο, στις αρχές του 13ου αιώνα και 

κατοικήθηκε από την πριγκίπισσα Ιζαμπώ. Κατά το πέρασμα των αιώνων βρέθηκε στο 

επίκεντρο μεγάλων συγκρούσεων και γνώρισε την κυριαρχία Βυζαντινών, Φράγκων, Ενετών και 

Οθωμανών. Η διαμόρφωσή του σε αλσύλλιο συνδέεται με τον πεζογράφο Ζαχαρία 

Παπαντωνίου, που διετέλεσε νομάρχης Μεσσηνίας στις αρχές του 20ου αιώνα.  

 

                                                             
8 Αναπτυξιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΟΧΕ Μάνης, Μάνη 2018, διαθέσιμο εδώ  

http://www.dimosdytikismanis.gr/wp-content/uploads/2018/12/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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Ενδιαφέρον για τον επισκέπτη έχει ακόμη η Παλαιά Πόλη, ο μητροπολιτικός ναός της 

Υπαπαντής, η Μονή Καλογραιών (12ου αι.), ο ιστορικός ναός των Αγίων Αποστόλων (13ου αι.), 

όπου συγκροτήθηκε η λεγόμενη Μεσσηνιακή Γερουσία ή Μεσσηνιακή Σύγκλητος, η πρώτη 

μορφή κεντρικής διοίκησης των επαναστατημένων Ελλήνων με την έναρξη της επανάστασης 

του 1821, ο εκθεσιακός χώρος τοπικών ενδυμασιών του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, έργο 

της συλλέκτριας Βικτωρίας Καρέλια κ.α. 

 

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης, είναι το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, 

Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – 

Ριζόμυλος - Πύλος – Μεθώνη, με ΣΔΙΤ». Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την 

πραγματοποίηση ενός στρατηγικής σημασίας οδικού έργου του οδικού άξονα της Νοτιοδυτικής 

Πελοποννήσου, του δρόμου δηλαδή που θα συνδέσει την Καλαμάτα και το αεροδρόμιό της με 

την ταχέως αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Πρόκειται, επίσης, για 

έναν οδικό άξονα που συγχρόνως θα ενώνει τους δυο διευρωπαϊκούς άξονες της Πελοποννήσου, 

τον Μορέα και την Ολυμπία Οδό. 

 

7. Κόμβος Σπάρτης  

 

Η Σπάρτη, αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό κέντρο, με πλατείς και δεντροφυτεμένους δρόμους, 

μεγάλες πλατείες και νεοκλασικά κτίσματα. Η σύγχρονη Σπάρτη είναι κτισμένη νότια από το 

κέντρο της αρχαίας πόλης της Σπάρτης, που είχε διακεκριμένη θέση στην ιστορία της Αρχαίας 

Ελλάδας. Είναι προσβάσιμη οδικώς, αλλά και μέσω κρουαζιερόπλοιων από το Γύθειο, ενώ τέλος 

διαθέτει και ένα μικρό αεροδρόμιο. 

 

Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, υπήρξε ένα μεγαλοπρεπές μνημείο και μαρτυρεί υψηλές 

προθέσεις ανοικοδόμησης. Ο Παυσανίας, όταν το επισκέφτηκε το 160 μ.Χ. εντυπωσιάστηκε και 

το χαρακτήρισε θέατρο άξιο θέασης9. Άλλα μνημεία φύσης και πολιτισμού που μπορεί να 

απολαύσει ο ταξιδιώτης είναι: ο βοτανικός πλούτος του Πάρνωνα, o Ταΰγετος, το φυσικό όριο 

ανάμεσα στους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, με την κορυφή του να χάνεται σε υψόμετρο 

2.407 μ., τα δυο από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Πελοποννήσου, ο Ευρώτας και ο Νέδοντας, η 

χαράδρα του Βυρού, τα σπήλαια του Διρού, οι καστροπολιτείες στην πλαγιά του Ταΰγέτου, ο 

Μυστράς, η Μονεμβασιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, το Μουσείο της Ελιάς και 

Ελληνικού Λαδιού του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.), η Κουμαντάρειος 

Πινακοθήκη της Σπάρτης κ.α.. 

 

Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα του κόμβου αυτού είναι η εγγύτητα με το Λιμάνι Γυθείου, μια 

σημαντική πύλη εισόδου τουριστικών ροών. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, λόγω της 

πρόσφατης ολοκλήρωσης του έργου αναβάθμισης του Λιμανιού και η σύνδεσή του με την 

                                                             
9 Ελλάδος Περιήγησις, III, 14.1. 
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Κρήτη, τα Κύθηρα και τον Πειραιά παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης της κρουαζιέρας, 

δραστηριότητα η οποία εκτιμάται ότι θα έχει αυξητικές τάσεις τα επόμενα χρόνια. 

 

8. Κόμβος Πύλου 

 

Η Πυλία, η ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πύλο, διαθέτει πολύ σημαντικά φυσικά και 

ιστορικά μνημεία και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον κόμβο Μεσσήνης. Επιπλέον, 

αποτελεί κόμβο σύνδεσης της Διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ» με την Πολιτιστική Διαδρομή της 

Ολυμπίας Οδού. 

 

Η Μεθώνη, η Κορώνη και η Πύλος διατηρούν την αυθεντικότητά τους, ενώ συγχρόνως 

αναδεικνύονται σε ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς, διαθέτοντας τρία πανέμορφα 

κάστρα: ένα στην Κορώνη, ένα στη Μεθώνη και δύο στην Πύλο, το Νιόκαστρο και το 

Παλαιόκαστρο, το μακρόστενο νησάκι της Σφακτηρίας μπροστά στον κόλπο του Ναβαρίνου και 

φυσικά το ανάκτορο του Νέστορος, το καλύτερα σωζόμενο Μυκηναϊκό ανάκτορο, η ακμή του 

οποίου καλύπτει την περίοδο από το 1300 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. περίπου. Σημαντικοί πόλοι 

έλξης, είναι, επίσης, η Γιάλοβα με την υπέροχη λιμνοθάλασσα –σημαντικός υδροβιότοπος– και 

η άκρως εντυπωσιακή παραλία της Βοϊδοκοιλιάς. 

 

Η Μεσσηνία απέκτησε με το τουριστικό συγκρότημα Costa Navarino, σε συμβολικό επίπεδο, 

μία νέα «πρωτεύουσα». Μία «πρωτεύουσα», στην οποία ο επισκέπτης συναντά την αρχαία 

Ελλάδα και ζει μία μαγευτική εμπειρία στη σύγχρονη. Ανάμεσα στους απέραντους αιωνόβιους 

ελαιώνες, σε μία μαγευτική έκταση στην ακρογιαλιά της Μεσσηνίας που βρέχεται από το Ιόνιο 

Πέλαγος, εκτείνεται η Costa Navarino, το όραμα του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. 

Πρόκειται για τον πρώτο, ολοκληρωμένο, περιβαλλοντικά υπεύθυνο προορισμό υψηλών 

προδιαγραφών στην Ελλάδα, που έχει στο κέντρο της φιλοσοφίας του το σεβασμό για το 

περιβάλλον, τις ελληνικές παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Η τεράστια επένδυση της Costa 

Navarino στη Μεσσηνία διακρίνεται διεθνώς όχι μόνο σε επίπεδο φιλοξενίας, αλλά και για την 

αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές έχουν λάβει 

διακρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους θεσμούς. Επιπλέον, παρουσιάζει εγγύτητα με τον 

Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».  
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5. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Το 2015, το ΔΙΑΖΩΜΑ, είχε προτείνει προς διαβούλευση στους αρμόδιους φορείς, το 

σχεδιασμό του προγράμματος «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή της Ολυμπίας Οδού» 

(Εικ. 5). Το πρόγραμμα είχε στόχο την αξιοποίηση ενός μεγάλου μέρους από το περιβαλλοντικό 

και πολιτιστικό απόθεμα της Πελοποννήσου και της Αττικής, που μπορεί να λειτουργήσει ως το 

σημείο εκκίνησης για την τουριστική και οικονομική ανάταση των περιοχών που περιλαμβάνει η 

Διαδρομή. 

 

 
 

Εικ. 5: Ο χάρτης της Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού 

 

Η διαδρομή θα έχει ως επίκεντρό της τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται κατά μήκος 

της Ολυμπίας Οδού και πιο συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους 

όπως: τα Ίσθμια, η αρχαία Κόρινθος, η Σικυώνα, η Αιγείρα, η Κερύνεια, η Κλειτορία, το 

Λεόντιο, η Ήλιδα και η Πλατιάνα, καθώς και τα τρία αρχαιολογικά πάρκα: της Ελευσίνας, της 

Πάτρας (αστικό) και της Ολυμπίας. Επιπλέον, θεατρικά οικοδομήματα που βρίσκονται στους 

παραπάνω χώρους, όπως: το Τελεστήριο Ελευσίνας, το αρχαίο θέατρο Ισθμίας, το θέατρο 

αρχαίας Κορίνθου, το αμφιθέατρο αρχαίας Κορίνθου, το ωδείο αρχαίας Κορίνθου, το θέατρο 

Σικυώνας, το θέατρο Αιγείρας, το θέατρο αρχαίας Κερύνειας, το θέατρο αρχαίου Κλείτορα, το 

θέατρο Λεοντίου, το ωδείο Πάτρας, το αμφιθέατρο – στάδιο Πάτρας, το θέατρο Ήλιδας και το 

θέατρο Πλατιάνας. Τέλος, στη διαδρομή προτείνεται να ενταχθούν μοναδικής αξίας μνημεία, 

όπως ο Αρχαιολογικός χώρος του κάστρου Χλεμούτσι του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης 
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(Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας) που είναι ένα εξαιρετικό δείγμα φρουριακής σταυροφορικής 

αρχιτεκτονικής της εποχής της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο (1220-1223 μ.Χ.), αλλά και 

άλλα μνημεία.  

 

Για τη διαδρομή αυτή έχει εκπονηθεί η μελέτη «Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ», την οποία ανέθεσε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον κ. Δημήτρη Καλουδιώτη και 

η οποία χρηματοδοτήθηκε από την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.». Καταβάλλεται, τέλος, προσπάθεια, 

ώστε η υλοποίηση της Διαδρομής αυτής να ενταχθεί: α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

ή β) στο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος. 

 

Επιπλέον, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εξετάζει με τους αρμόδιους φορείς και το ενδεχόμενο μιας 

επιμέρους «Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής του νομού Ηλείας», η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της διεύρυνσης της ήδη εγκεκριμένης Ο.Χ.Ε. (άξονας Κατακόλου – 

Αρχαίας Ολυμπίας). 

 

Αντιλαμβάνεται κανείς, πως για να εξασφαλιστεί η διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα, 

όλων των Πολιτιστικών Διαδρομών που σχεδιάζονται στην Πελοπόννησο, βάσει των αρχών της 

ολικής ποιότητας, προϋπόθεση είναι: 

α) η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, όπως π.χ. τα έργα αποκατάστασης των 

μνημείων, συγκοινωνιακή πρόσβαση, οι λειτουργικές υποδομές και υποδομές 

προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από 

τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (μελέτες αντιπυρικές, αντιπλημμυρικές, 

αντικεραυνικές κ.λπ.),  

β) το marketing των πολιτιστικών προϊόντων, οι ψηφιακές εφαρμογές, η έμφαση στην 

ευημερία των κατοίκων -η πιο σύγχρονη τάση στο τουριστικό marketing,  

γ) η ενεργοποίηση και συμμετοχή της τοπικής επιχειρηματικότητας στο project, 

δ) η διακυβέρνηση, ο συντονισμός και η συνεργασία των επιμέρους Οργανισμών 

Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού (Destination Management and Marketing 

Organization-DMMO), που θα διαθέτουν ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και 

σχετική ευελιξία, ώστε να μπορούν να εγγυηθούν την εξασφάλιση ποιοτικής και 

διαφοροποιημένης θεματικά τουριστικής προσφοράς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

 

Πολύ σημαντικότερη, ωστόσο, είναι η αναγκαιότητα καλλιέργειας της ενιαίας Περιφερειακής 

συνείδησης σε όλους τους Πελοποννήσιους, καθώς η Πελοπόννησος δεν αποτελεί παρά μια 

ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι πολίτες δε γνωρίζουν τη 

διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου σε δύο Περιφέρειες θα πρέπει να σχεδιασθεί και να 

παραχθεί ένα ενιαίο προϊόν που θα εκτείνεται και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεπώς, όλες οι δράσεις και συνέργειες που αφορούν τις 

Πολιτιστικές Διαδρομές οφείλουν να ενοποιηθούν και να είναι προσανατολισμένες στην 
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ευημερία των κατοίκων της Πελοποννήσου, από τις οποίες συγχρόνως θα ωφεληθούν και οι 

επισκέπτες της Πελοποννήσου συνολικά. Με δεδομένο λοιπόν, πως η Costa Navarino αποτελεί 

μείζονα αναπτυξιακό κόμβο διεθνούς κλίμακας και δεδομένου ότι το τουριστικό αυτό 

συγκρότημα, βρίσκεται σε μια περιοχή ιστορικά φορτισμένη και με μεγάλο συμβολικό βάρος, 

προτείνουμε να απολήγουν σε αυτή οι δύο συγκοινωνιακοί άξονες, “Μορέας” και “Ολυμπία 

Οδός” και επομένως εκεί να συνδέονται οι δύο διαδρομές: «ΜΟΡΕΑΣ» και «ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ» (Εικ. 6). 

 

 

 
 

Εικ. 6: Η σύνδεση των δύο Πολιτιστικών Διαδρομών Ολυμπίας Οδού και «ΜΟΡΕΑΣ» (με μπλε 

γραμμή αποτυπώνεται η Διαδρομή Ολυμπίας Οδού και με κίτρινη γραμμή αυτή του Μορέα). 
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6. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ «ΜΟΡΕΑΣ» 

 

Με βάση όσα είδαμε και παραπάνω (Εικ. 1) ο κύκλος ζωής της διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ» δομείται 

σε τρεις βασικούς κύκλους: το σχεδιασμό του προγράμματος, την οικοδόμησή του και τη 

λειτουργία του. 

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: Πιο αναλυτικά ο πρώτος κύκλος αφορά το σχεδιασμό του προγράμματος, 

καθώς και την εκπόνηση και έγκριση της στρατηγικής του. 

 

Τα βήματα του πρώτου κύκλου είναι τα εξής:  

 

α) Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής: 

 

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το παρόν κείμενο αποτελεί ένα πρόπλασμα του masterplan 

της διαδρομής, το οποίο θα είναι χρήσιμο για την κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής. 

Εν συνεχεία, απαιτείται η ανάθεση σε κάποιον ανάδοχο της εκπόνησης του αρχικού κειμένου 

στρατηγικής (masterplan) της Ο.Χ.Ε. που θα συμπεριλαμβάνει τη διαδρομή «ΜΟΡΕΑΣ». Η 

ανάθεση μπορεί να γίνει είτε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, είτε από το ίδιο το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», εφ’ όσον το επιθυμεί η Περιφέρεια. Στο κείμενο αυτό θα πρέπει να περιγραφούν:  

 τα γενικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  

 μια πρώτη προσέγγιση της στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας και των στόχων της,  

 η περιγραφή της Διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ» 

 μια πρώτη ομαδοποίηση και ιεράρχηση των έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν 

μέσω της Διαδρομής.  

 

Τι πρέπει να προσέξουμε:  

1. Ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού: στη φάση αυτή πολύ σημαντικός κρίνεται ο ρόλος 

του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα κληθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια και 

τους αρμόδιους φορείς να επιλέξει τα μνημεία που θα ενταχθούν στη διαδρομή και εν 

συνεχεία να προσδιορίσει τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν στα μνημεία αυτά μέσω 

της διαδρομής. 

2. Τρόπος ανάθεσης μελετών: οι μελέτες που θα χρειαστεί να εκπονηθούν μπορούν να 

ανατεθούν α) από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή από άλλες 

υπηρεσίες της Περιφέρειας, β) από το Υπουργείο Πολιτισμού και γ) από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» (όπου κληθεί). 

  

β) Δημόσια διαβούλευση: 

 

Εν συνεχεία, το κείμενο αυτό θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι ουσιώδης και 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ο.Χ.Ε.. Πρόκειται για διαβούλευση με όλους τους 
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εμπλεκόμενους φορείς (επαγγελματίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιστημονικές 

οργανώσεις και Κοινωνία των Πολιτών), προκειμένου η Ο.Χ.Ε. να αποκτήσει εύρος και βάθος 

στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Το αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η εξειδίκευση της 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας. 

 

γ) Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 

Ακολουθεί η έγκριση της προτεινόμενης στρατηγικής από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

δ) Έγκριση από τον Περιφερειάρχη του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε.. 

Ο πρώτος κύκλος συμπληρώνεται με την έγκριση από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε.. Η τελική απόφαση του Περιφερειάρχη θα προσδιορίζει: 

1. τη στρατηγική της Ο.Χ.Ε. 

2. τα έργα και τις δράσεις 

3. τους δικαιούχους. 

 

Τι πρέπει να προσέξουμε:  

1. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστούν οι συνέργειες πόρων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, άλλες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ιδιωτικοί Πόροι) και 

προγραμμάτων (Ο.Χ.Ε., Β.Α.Α., Τ.Α.Π.-ΤΟ.Κ.), όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω 

γράφημα: 

 

 
 

Εικ. 7: Συνέργειες πόρων - Προγραμμάτων 
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2. Επιλογή ώριμων έργων (π.χ. το έργο της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της 

Σπάρτης, η υλοποίηση του οποίου έχει ξεκινήσει με πόρους που εξασφάλισε το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» από το Ίδρυμα J.M. Kaplan, το έργο βελτίωσης και αναβάθμισης της 7ης 

επαρχιακής οδού στα τμήματα Μεσσήνη - Εύα και Εύα – Λάμπαινα, προϋπολογισμού 

8,67 εκατ. ευρώ που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π). 

3. Σωστές επιλογές δικαιούχων. 

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: Πιο αναλυτικά ο δεύτερος κύκλος αφορά την οικοδόμηση του προγράμματος 

της διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ» και συμπίπτει με 4 διακριτά βήματα. 

 

 

Α) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ:  

 

Πρόκειται για τις αρχαιολογικές υποδομές που αφορούν τις εργασίες αποκατάστασης των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και τις υποδομές λειτουργικότητας που αφορούν στην 

προσβασιμότητα και βελτίωση της εμπειρίας της επίσκεψης στους χώρους (οδοί πρόσβασης, 

λειτουργικοί χώροι στάθμευσης, φύλαξη των χώρων, σημάνσεις, χώροι υποδοχής κοινού, 

αναψυκτήρια, πωλητήρια κ.λπ.). 

 

Για την υλοποίηση των υποδομών του προγράμματος απαιτείται η εξασφάλιση των 

απαιτούμενων συνεργειών: α) μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, οι οποίοι δύνανται να υπογράψουν και Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης για την υλοποίηση του προγράμματος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου θα πρέπει να αξιοποιήσουν, συλλέξουν και εντάξουν στο πρόγραμμα όλα τα 

έργα, τις δράσεις και τις υποδομές (αρχαιολογικές, κλασικές, ψηφιακές και υποδομές marketing) 

που είναι σε εξέλιξη. 

β) μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Εταιρικών Μελών του για την ανάθεση των 

απαιτούμενων μελετών. Παρακάτω παραθέτουμε ως παράδειγμα 5 εμβληματικά έργα, στα οποία 

έχει συμμετάσχει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και μπορούν να ενταχθούν στη διαδρομή:  

 

i. Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Σικυώνας 

 

Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας είναι το πρώτο αρχαίο θέατρο για το οποίο το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

άνοιξε κουμπαρά (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό, όπου μπορεί κάθε πολίτης / εταιρεία / 

φορέας να συνεισφέρει). Στον «κουμπαρά» του θεάτρου συγκεντρώθηκε το ποσό των 13.000 

ευρώ. Συνεπώς, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και 

ανάδειξη του θεάτρου αρχαίας Σικυώνας» με χρήματα από τον «κουμπαρά». Αντικείμενο της 

ανατιθεμένης μελέτης ήταν η αποκατάσταση – ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας, η 

συμπλήρωση των κατά χώρα σωζόμενων καταλοίπων του κοίλου του αρχαίου θεάτρου και η 
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εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασής του. Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης 

ολοκληρώθηκε. 

 

Επιπλέον, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» υποκίνησε την υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων 

πολιτισμικής ανάπτυξης: 

α) η πρώτη προγραμματική σύμβαση, ύψους 200.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων 

(Μάιος 2014) για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της 

Σικυώνας», 

β) νέα Προγραμματική Σύμβαση για το Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας, ύψους 200.000 ευρώ, 

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου 

Σικυωνίων για το έργο: «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της 

Σικυώνας (Β’ Φάση) και Διερεύνηση του Αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».  

 

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανασκαφικές εργασίες στο μνημείο από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Συνεπώς, η ολοκλήρωση του παραπάνω έργου μπορεί να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα της διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ».  

 

 
 

Εικ. 8: Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας 
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ii. Πρόγραμμα αρχαιολογικού - περιβαλλοντικού πάρκου Ασκληπιείου Επιδαύρου 

(Εικ. 9) 

 

Με την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 6ΞΟ8465ΧΙ8-ΡΛΛ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

εντάχθηκε η Πράξη «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό 

και περιβαλλοντικό πάρκο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με ύψος χρηματοδότησης τις 985.000,00 

ευρώ. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάδειξη της αυθεντικής εικόνας του μνημειακού 

συγκροτήματος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και την προσφορά στους επισκέπτες μιας 

μοναδικής εμπειρίας: να γνωρίσουν και να βιώσουν τί ήταν και πώς λειτουργούσε το 

Ασκληπιείο κατά την Αρχαιότητα, καθώς και πώς η λατρεία των θεών και τα στοιχεία της φύσης 

(θέση, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, νερό ως βασικοί παράγοντες ίασης) συνδυάστηκαν με την 

ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στον επισκέπτη μια εμπειρία 

ανάλογη με αυτή του επισκέπτη στην αρχαιότητα, με διαδρόμους που οδηγούν στοχευμένα στα 

μνημεία, τα οποία κυρίως εξυπηρετούσαν τη θεουργική λειτουργία της ίασης. Ταυτόχρονα, η 

ανάδειξη της χλωρίδας της περιοχής θα επιτρέψει την άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου 

με το φυσικό περιβάλλον.  

  

Θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα υποέργα: 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εξειδίκευση και ωρίμανση δράσεων και έργων ανάδειξης του 

Ασκληπιείου της Επιδαύρου, καθώς και του άμεσου περιβάλλοντος. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης στα μνημεία του αρχαιολογικού 

χώρου Επιδαύρου και ανάπλαση των χώρων εξυπηρέτησης. Με την παρέμβαση αυτή θα 

δοθεί η δυνατότητα στο σύγχρονο επισκέπτη να εισέρχεται στο Ασκληπιείο από την 

αρχαία είσοδο και να περιηγείται στα μνημεία κατ’ ανάλογο με την αρχαιότητα τρόπο, 

βιώνοντας έτσι τη λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση της υγείας κατά την αρχαιότητα. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Διαμόρφωση διδακτικού/πληροφοριακού βοτανικού κήπου και ανάδειξη 

της βιοποικιλότητας του Ασκληπιείου. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ανάπλαση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που διέρχεται ΝΑ του 

Αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Διαμόρφωση σύνδεσης με την περιοχή των νέων εκδοτηρίων στα ΒΔ του 

Ασκληπιείου. 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του παραπάνω έργου που μόλις ξεκινά είναι το αποτέλεσμα μιας 

μακράς διαδικασίας συνεργειών μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Επιδαύρου, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργείο Πολιτισμού & Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κίνηση 

Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Εταιρικά του Μέλη, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ). Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την ανάδειξη του Ασκληπιείου 

Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτελεί το πρώτο 

και σημαντικό βήμα για την προώθηση του σπουδαίου αυτού προγράμματος. 

http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3-E%CE%A3%CE%A0%CE%91_6%CE%9E%CE%9F8465%CE%A7%CE%998-%CE%A1%CE%9B%CE%9B.pdf
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Επιπλέον, για την ωρίμανση του έργου χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία 

INTERAMERICAN, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η «Μελέτη διαμόρφωσης 

και ανάπλασης διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και 

του περιβάλλοντος χώρου του» που εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Επίσης, η Εταιρεία 

APIVITA, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προσέφερε δωρεάν για το έργο τη 

«Μελέτη κήπου ενδημικών και θεραπευτικών φυτών στην περιοχή ΒΔ του ιερού του Ασκληπιού» 

και η Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. εκπόνησε ομοίως αφιλοκερδώς την «Οριστική μελέτη 

Οδοποιίας για την οδική σύνδεση του Ασκληπιείου με το Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα». 

 

Τέλος, έχει συνταχθεί προμελέτη από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ανέγερση ενός νέου 

Κτιρίου Μουσειακής Έκθεσης και Συνεδρίων στην Επίδαυρο. Απαιτείται η ωρίμανση του 

παραπάνω έργου με τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής. Εν συνεχεία, 

η ένταξη της υλοποίησής του θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της 

διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ». 

 

 
 

Εικ. 9: Το αρχαιολογικό – περιβαλλοντικό πάρκο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. 
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iii. Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης (Εικ. 10) 

 

Το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης» ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 

του 2012 και χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της Προγραμματικής 

Σύμβασης, ύψους 500.000,00 ευρώ, η οποία υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την 

Εκτέλεση αρχαιολογικών Έργων. Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκε από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ο καθαρισμός – αποψίλωση του κοίλου και ξεκίνησε η αποκάλυψη του 

τεχνητού γηλόφου, στον οποίο εδράζεται το θέατρο. Το 2014 υπεγράφη νέα Π.Σ. μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του 

Δήμου Μεγαλόπολης, για το έργο υλοποίησης εργασιών «Αποκατάστασης και Ανάδειξης του 

αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης». Στο πλαίσιο της εν λόγω προγραμματικής 

πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας εργασίες καθαρισμού στις 

Κερκίδες Β, Γ και στην κλίμακα 3, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης και 

εκπονήθηκε η μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ. Η υλοποίηση 

του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης δεν ολοκληρώθηκε. 

  

Επιπλέον, υπεγράφη Σύμβαση Πολιτιστικής Χορηγίας, ύψους 2.815.354,00 ευρώ μεταξύ της 

Δ.Ε.Η., της Ε.Ε. Μεγαλόπολης και του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., η οποία δυστυχώς σήμερα παραμένει 

ανενεργή.  

 

Το 2015 ανατέθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε συνεργασία με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αρκαδίας η εκπόνηση ειδικής τεχνικής έκθεσης στον Δρ. Κων/νο Ζάμπα, ο οποίος 

προτείνει μια εξειδικευμένη μέθοδο μελέτης με ταυτόχρονη αποκατάσταση του σπουδαίου και 

ιδιαίτερου αυτού μνημείου.  

 

Συνεπώς, απαιτείται η εκπόνηση ολιστικής μελέτης αποκατάστασης του μνημείου. Εν συνεχεία, 

η ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του θεάτρου θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

της διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ». 
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Εικ. 10: Το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. 

 

 

iv. Αρχαιολογικό πάρκο Μεσσήνης (Εικ. 11) 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Μεσσήνης αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημειακά σύνολα 

της Μεσσηνίας που άλλαξε τη φυσιογνωμία της περιοχής. Από το 1986 ο καθηγητής Πέτρος 

Θέμελης έχει αναλάβει τη διεύθυνση των ανασκαφών της αρχαίας Μεσσήνης. Οι ανασκαφικές 

έρευνες με παράλληλες εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης των μνημείων συνεχίζονται από 

το 1987 ως σήμερα με ταχύτερους προοδευτικά ρυθμούς. Έχουν φέρει στο φως όλα τα δημόσια 

και ιερά οικοδομήματα της πόλης που είδε και περιέγραψε ο Παυσανίας στη Μεσσήνη, όταν την 

επισκέφθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβούς (155-160 μ.X). 

 

Επιπλέον, το Φεβρουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρολογική προμελέτη για τον 

ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης, την οποία ανέθεσε το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» χάρη στην Πολιτιστική Χορηγία, ύψους 10.000 ευρώ, του Ιδρύματος 

«Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» προς το ΔΙΑΖΩΜΑ.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Πολιτισμού πιστώσεις για εργασίες προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της 
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Αρχαίας Μεσσήνης. Μέρος αυτών αφορούσε έργο για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν 

προκληθεί από την καταστρεπτική πλημμύρα του 2016, ενώ τώρα υλοποιείται εκτεταμένο έργο 

προστασίας και ανάδειξης, που αφορά: 

α) στην κατασκευή στεγάστρου προστασίας στη βορειοανατολική γωνία του Γυμνασίου 

στο Στάδιο της αρχαίας πόλης, κόστους 400.000 ευρώ, 

β) στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης για τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης, 

ύψους 300.000 ευρώ, 

γ) στο συνολικό φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου, ύψους 800.000 ευρώ. 

 

Συνεπώς, απαιτείται η ένταξη του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Μεσσήνης» στο πρόγραμμα της 

διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ». Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι πρόθυμο να αναλάβει την εκπόνηση 

της μελέτης Marketing του πάρκου. 

 

 
 

Εικ. 11: αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης 
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v. Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Σπάρτης (Εικ. 12) 

 

Με χορηγία, ύψους 111.000,00 ευρώ που διέθεσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου, η οποία εκπονήθηκε και το 

2013 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ ομόφωνα. Το Μάη του 

2014 ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» η τοπογραφική μελέτη για το έργο «Σύνταξη εξαρτημένου 

τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου ιδιοκτησίας Δημοσθένη Ματάλα εντός της ζώνης Α΄ του 

αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Σπάρτης, νότια του αρχαίου θεάτρου», μετά τη δωρεά 

οικοπέδου προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, από τον κ. Ματάλα. 

 

Το 2018 το Ίδρυμα J.M. Kaplan Fund που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, διέθεσε το ποσό 

των 100.000 δολαρίων (81.070,13 ευρώ) στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκτέλεση της πρώτης φάσης 

των εργασιών ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. Το ποσό αυτό κατατέθηκε από το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Λακωνίας να υλοποιήσει το έργο της α΄ φάσης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης. 

Σήμερα οι εργασίες στο θέατρο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας βρίσκονται σε 

εξέλιξη.  

 

Συνεπώς, η ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του θεάτρου της Σπάρτης μπορεί να 

ενταχθεί ως ώριμο έργο στο πρόγραμμα διαδρομή «ΜΟΡΕΑΣ». 

 

 
 

Εικ. 12: η εικόνα του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του. 
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Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Πρόκειται για ενέργειες προώθησης (μάρκετινγκ) και ψηφιακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ενεργητικού μάρκετινγκ για την προβολή 

και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή της Πολιτιστικής Διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ».  

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι πρόθυμο να αναθέσει τη μελέτη του marketing της διαδρομής, 

όπως έχει κάνει αντίστοιχα στη «Διαδρομή ΟΙΔΙΠΟΥΣ» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Για 

την ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε την παραπάνω μελέτη (για να κατεβάσετε τη μελέτη 

πατήστε εδώ). 

 

Τι πρέπει να προσέξουμε:  

α) είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η συμπόρευση της κεντρικής στρατηγικής Marketing της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του marketing της Διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ», 

β) να αξιοποιηθούν όλες οι σπουδαίες ψηφιακές εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. 

 

Γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας «συστάδας 

(cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την 

υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής.  

 

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης μιας Διαδρομής είναι μια εθελοντική, 

συλλογική, πρωτοβουλία – δικτύωση επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών 

του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου τομέα, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε 

γεωγραφική, ή/και λειτουργική συνάφεια με την κάθε Πολιτιστική Διαδρομή. Στόχος της 

πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη της Διαδρομής, με βάση την ποιότητα των 

παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό της προϊόντων και υπηρεσιών και η σύνδεσή της με την 

τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός 

προορισμός. Το Σύμφωνο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων 

της οικονομίας μιας Περιφέρειας και ως όχημα ανάπτυξης του πολιτιστικού και ευρύτερου 

τουρισμού στην περιοχή. 

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει για τη διαδρομή των θεάτρων της Ηπείρου, της Στερεάς 

Ελλάδας και της VIA EGNATIA τις μελέτες για τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, τις 

οποίες μπορείτε να δείτε: 

https://wetransfer.com/downloads/ed3553ad60822b7a983369c831bb3eef20191105110344/bf3a96f2eb660a93fe97e7bb22a7f19820191105110344/9eb383
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α) μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου στην 

Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. 

β) μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Στερεάς 

Ελλάδας στη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας. 

γ) μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχή της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού.  

 

Δ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Αφορά τη διαχείριση του όλου εγχειρήματος και την επιλογή ενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO), ο οποίος θα μεριμνά καθημερινά, 

ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα». Καταλληλότερος Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης 

του προγράμματος της Διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ» θα είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία της Περιφέρειας. 

Για παράδειγμα στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου ο DMO είναι η 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  

 

Τι πρέπει να προσέξουμε: να προβλέπεται στο καταστατικό της ότι η Ανώνυμη Εταιρεία να 

είναι δικαιούχος υλοποίησης έργων Ε.Σ.Π.Α. 

 

 

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

ο τρίτος κύκλος αφορά τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, 

απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO). 

 

Ο φορέας λειτουργίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα, όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα της 

εικόνας (Εικ. 13): 

  

 την εποπτεία για την καλή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών,  

 το συντονισμό της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία,  

 τη φροντίδα για το συνεχές μάρκετινγκ της διαδρομής. 

 

http://www.diazoma.gr/site-assets/meleti-politistiki-diadromi-archaion-theatron-ireiroutopiki-economia-pdf.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/meleti-politistiki-diadromi-archaion-theatron-ireiroutopiki-economia-pdf.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/05-03-2019-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-_-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/05-03-2019-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-_-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
https://wetransfer.com/downloads/ea2b5af10c22ea6ef2d83751fdb1f0b920191105112153/cfa469881d0d78325f8560d2006f57bf20191105112153/7e6058
https://wetransfer.com/downloads/ea2b5af10c22ea6ef2d83751fdb1f0b920191105112153/cfa469881d0d78325f8560d2006f57bf20191105112153/7e6058
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Εικ. 13: ο ρόλος του φορέα λειτουργίας 

 

Το τελευταίο διάστημα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους φορείς λειτουργίας 

των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και να συνδράμει ώστε να 

εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα των παραπάνω προϊόντων.  

 

Ειδικότερα, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συστήνει ειδική δομή, η οποία αναλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Υποστήριξη των DMO να οργανώσουν με τον βέλτιστο τρόπο την 

παρακολούθηση του κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας των προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού: 

 κατάρτιση ειδικής πλατφόρμας παρακολούθησης των απαιτούμενων ενεργειών, 

 ηλεκτρονικό σύστημα συγκέντρωσης και παρακολούθησης στοιχείων και 

πληροφοριών,  

 δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου για την αποθήκευση όλων των δεδομένων, όπως 

κειμένων, φωτογραφιών μνημείων κ.α.,  

 βελτίωση των υπαρχουσών ιστοσελίδων των παραπάνω προϊόντων. 

2. Συνεχή παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού για τους σκοπούς της 

προώθησης των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και των μνημείων 

που αυτά περιλαμβάνουν. 

3. Συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και της συστάδας 

επιχειρήσεων (cluster) πάνω σε νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη του Marketing των 

προϊόντων αυτών. 

4. Υποστήριξη των DMO, ώστε να εφαρμόζουν τα ισχύοντα για το cluster 

επιχειρήσεων και να συνδράμουν τις επιχειρήσεις, ώστε να πληρούν τα απαραίτητα 

κριτήρια: 
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 ιστότοπος ενημέρωσης και διαβούλευσης των μελών της συστάδας επιχειρήσεων 

(Cluster) που συμμετέχουν στα παραπάνω προϊόντα,  

 σύστημα εγγραφής ενός νέου μέλους στο cluster, 

 πλατφόρμα παρακολούθησης της διαδικασίας διακρίβωσης ενός νέου μέλους του 

cluster, 

 πλατφόρμα παρακολούθησης της διαδικασίας ελέγχου της πιστοποίησης σε 

συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης. 

5. Παραγωγή συμπληρωματικών μελετών για την αποτύπωση των συνθηκών, όπως 

διαμορφώνονται συνεχώς με σκοπό να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για τη 

σωστή λειτουργία και οργάνωση των DMO. 

 

Για την οπτικοποίηση των παραπάνω έχει δημιουργηθεί και ένα επεξηγηματικό video, διαθέσιμο 

εδώ. 

 

 

Συνοπτικά, τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής “Μορέας”: 

Ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις» είναι τα εξής: 

 

1. Επιλογή του κατάλληλου Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination 

Management Organization - DMO) της διαδρομής. 

2. Ανάθεση του masterplan / αρχικού κειμένου στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. της 

διαδρομής «ΜΟΡΕΑΣ». 

3. Επιλογή ώριμων έργων. 

4. Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών που θα δώσουν ζωή και 

λειτουργικότητα στη διαδρομή (μελέτες προσβασιμότητας αρχαιολογικών 

χώρων, ψηφιακές εφαρμογές, marketing, δημιουργίας cluster επιχειρήσεων, 

λειτουργίας DMO). 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ: 

 

Α΄ ΦΑΣΗ / ΕΣΠΑ 2014-2020:  

 

Στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, ώστε να καταστεί η 

Διαδρομή «ΜΟΡΕΑΣ» λειτουργική. Δηλαδή να της προσδώσουμε τα χαρακτηριστικά 

ενός προϊόντος Πολιτιστικού Τουρισμού με την υλοποίηση των soft ενεργειών, την 

αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την ένταξη των ώριμων έργων & δράσεων. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ / ΕΣΠΑ 2021-2027: 

 

Για το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πρέπει να γίνει η προσεκτική επιλογή των μνημείων 

και των έργων που θα ενταχθούν στη Διαδρομή «ΜΟΡΕΑ» με κυρίαρχο το ρόλο του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

 

https://youtu.be/y9X70pRrvU0
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Αναγκαία προϋπόθεση για να θεωρείται η Ελλάδα σημαντικός προορισμός πολιτιστικού 

τουρισμού είναι η ικανοποιητική «σύνδεση» των πολιτιστικών πόρων, δηλαδή η προσφορά 

ολοκληρωμένων πολιτιστικών προϊόντων, που θα συνιστούν σημαντικές Βιωματικές Εμπειρίες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας η πληθώρα των τουριστικών πόρων (φυσικών και 

πολιτιστικών) δεν έχει οργανωθεί σε «προϊόντα», με αποτέλεσμα, παρά τα μεγέθη του 

τουρισμού μας, να συνεχίζουμε να προβάλλουμε «πόρους» αντί για προϊόντα και να υστερούμε 

στην προσέλκυση θεματικών μορφών τουρισμού. 

 

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές, με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει 

το Ε.Σ.ΠΑ. 2014-2020, την επένδυση στη νοοτροπία των συνεργειών και κυρίως με την 

«υιοθεσία» του «κοινού μας αγαθού», της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής μας κληρονομίας, 

γίνονται βίωμα και οδηγός για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας μας και για την 

προσφορά ενός ολιστικού προϊόντος Πολιτιστικού Τουρισμού που θα εντάσσει τα μνημεία 

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

 

Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι έτοιμη περισσότερο από ποτέ να πρωτοτυπήσει και να 

υποστηρίξει μια καινοτόμα ολιστική αναπτυξιακή πρόταση, στο πλαίσιο αναπροσανατολισμού 

του αναπτυξιακού της προτύπου, με την ολιστική αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών - 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών της πόρων. 
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