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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Ελευσίνας, κ. Γιώργο Τσουκαλά. 

 

Χαιρετισμοί: 

 Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λυδία Κονιόρδου.  

 Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Βασιλείου Γιάννης.  

 Επικεφαλής του Τμήματος Τύπου και Μ.Μ.Ε. της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κα Κλημεντίνη Διακομανώλη. 

Προβολή μίνι ντοκιμαντέρ, διάρκειας 3 λεπτών, με τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ». 

«Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»  

 

Ομιλητές: 

 κ. Χρήστος Λάζος, Συγγραφέας και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου 

ΔΙΑΖΩΜΑ. 

 κ. Άγγελος Σπηλιώτης, Προϊστάμενος της μονάδας προγραμματισμού και 

αξιολόγησης (Α) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 

 κ. Παναγιώτης Νταής, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – 

Υπουργείο Πολιτισμού.  

 

«ΤΟ CITY BREAK ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ»: 

 Συντονιστής: κ. Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος  

 

Ομιλητές: 

 κ. Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων. 

 κ. Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε.  

 Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» 

 κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος.  

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα παρέμβει με Skype από το Ντουμπάι, η κ. 

Ελένη Δημοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με το σχέδιο προώθησης και προβολής της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

 «Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ» (Α΄ ΜΕΡΟΣ).  

 

Προβολή βίντεο με τίτλο «Το ψωμί» του γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη. 

 

Ομιλίες:  

 κα Πόπη Παπαγγελή, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 

Αττικής, «Ενοποίηση μνημείων της Ελευσίνας». 

 κα Χλέπα Ελένη - Άννα, αρχιτέκτων – μηχανικός, «Αποκατάσταση και 

ανάδειξη του Τελεστηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας» 
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«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ» (Β΄ ΜΕΡΟΣ)  

 

Ομιλίες: 

 κα Σούμπερτ Σόνια, αρχιτέκτων - μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης & Αναπλάσεων, Διεύθυνση Μελετών και 

Έργων Αστικών Αναπλάσεων Υ.Π.ΕΝ., «Στρατηγική παρεμβάσεων ανάδειξης 

μνημείων - Η περίπτωση της Ελευσίνας» 

 κα Βασιλείου Μαρία, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ελευσίνας, «Πολεοδομικές επεμβάσεις που αναδεικνύουν την πνευματικότητα 

της Ελευσίνας». 

 κα Ξένου Βάνα, καθηγήτρια Ε.Μ.Π., παρουσίαση της μελέτης «Τοπιακή 

Ανάπλαση των Παλαιών Λατομείων Ελευσίνας στη θέση Βλύχα» και η συμβολική 

σύνδεσή της με την Ιερά Οδό. 

 

«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΩΝ»  

 

Ομιλίες: 

 κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού». 

 κ. Κώστας Δρίμερης, Τεχνικός Διευθυντής της «Αττικής Οδού Α.Ε.» 

 

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΟ» 

 κ. Κάππας Ξενοφών, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη» και 

κ. Εύη Παπαδοπούλου, Δρ. Αρχαιολογίας, «Αρχαιολογική ιστορία για το 

Ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο».  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

«Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»  

 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: 

Χαιρετισμός από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Στέργιο 

Πιτσιόρλα.  

 

Πολιτιστική Διαδρομή αρχαίων θεάτρου της Ηπείρου:  

Συντονιστής: κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ομιλητές:  

 Κα Ελένη Ρόκκου, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».  

 κ. Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.  

 κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & 

Παρόχων, Όμιλος ΟΤΕ.  

 κ. Νατάσσα Κρεντς, Τμήμα επικοινωνίας και Marketing της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 

 κ. Στέλιος Πενθερουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Οδού» και της 

«Κεντρικής Οδού».  

 κ. Νέλλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου Ε.Τ.Ε.  

 κ. Κλαριδοπούλου Ελίνα, Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος.  

 

Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας 

Συντονιστής: κ. Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  

 

Ομιλητές:  

 κ. Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.  

 κ. Πανταζής Πάστρας, Αναλυτής - Ερευνητής της εταιρείας Toposophy.  

 κ. Στέλιος Πενθερουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Οδού» και της 

«Κεντρικής Οδού».  

 κ. Σόφη Δασκαλάκη, Ειδική Σύμβουλος CEO και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ομίλου Μυτιληναίου.  

 κ. Άννυ Ποδηματά, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην «Ελληνική 

Παραγωγή». 

 κ. Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής Σ.Ε.Β.  

 

Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου.  

Συντονιστής: κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ»  

 

Ομιλητές:  

 κ. Ιωάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας του 

Ομίλου INTERAMERICAN.  

 κ. Νίκος Κουτσιανάς, Πρόεδρος της Εταιρείας APIVITA. 

 κ. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΛΠΕΝ Α.Ε. 

 Δρ. Ευάγγελος Κεραμίδας, πλαστικός Χειρουργός MD, FEBOPRAS. 

 κ. Εύη Παπαδοπούλου, Δρ. Αρχαιολογίας. 
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Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Ηρακλείου.  

Συντονιστής: κ. Γιώργος Κουρουπός, Ταμίας Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Ομιλητές:  

 κ. Κώστας Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. 

 κ. Δημήτρης Κούτουλας, μελετητής του έργου «Πρόγραμμα Τουριστικού 

Μάρκετινγκ για το Ηράκλειο».  

 κ. Νίκος Δρακωνάκης, μελετητής του έργου «Αστική Επιχειρηματικότητα για 

τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου», 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΤΑΜ.  

 κα Αγάπη Σμπώκου, Managing Director της “Sbokos Hotel Group”  

 

Πολιτιστική Διαδρομή Σαντορίνης. 

Συντονιστής: κ. Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος.   

 

Ομιλητές:  

 κ. Νίκος Ζώρζος, Δήμαρχος Σαντορίνης.  

 κ. Γιάννης Σπιλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 κ. Νίκος Σμιτ, μελετητής του έργου «Εκπόνηση Master Plan της Πολιτιστικής 

Διαδρομής Σαντορίνης».  

 κ. Κώστας Ζέκκος, μελετητής του έργου «Βελτίωση των συνθηκών 

προσβασιμότητας στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της 

νήσου Θήρας», Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία “Dromos Consulting”. 
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1η ΗΜΕΡΑ  

 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος 

Μπένος ανέφερε ότι ξεκινά ένα διήμερο γεμάτο πνευματική έξαρση και ένταση. Εν 

συνεχεία, πρόσθεσε ότι το θέμα της φετινής συνάντησης του Σωματείου με τα Εταιρικά 

του μέλη είναι: «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ». 

«Πρόκειται, συμπλήρωσε ο πρόεδρος, για ένα κορυφαίο πρόγραμμα Πολιτιστικού 

Τουρισμού όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και παγκοσμίως, αν το οργανώσουμε 

σωστά». 

 

Ακολούθως, ο κ. Μπένος ανέφερε περίπου τα εξής: «Δυστυχώς η πατρίδα μας 

κατατρέχεται από μια μεγάλη παθογένεια, την έλλειψη “συνεργειών”. Ο καθένας έχει 

κτίσει τη δική του φυλακή, αισθάνεται ευτυχισμένος μέσα σ’ αυτή και δεν έχει αισθανθεί 

αυτή την αξία και τη μαγεία των συνεργειών.  

 

Θέλω σήμερα να είμαι μαζί σας λιγάκι εξομολογητικός. Σήμερα το ΔΙΑΖΩΜΑ κλείνει 10 

χρόνια ζωής από τότε που βγήκε στο φως, γιατί υπήρξαν κι άλλα 10 χρόνια 

προετοιμασίας.  

 

Εγώ φέτος κλείνω 40 χρόνια στη δημόσια ζωή. Κατά τη διάρκεια της πορείας μου έχω 

αναμετρηθεί με τα όνειρά μου, αλλά και με απίστευτα θηρία. Δεν ξοδεύτηκα σε 

μικροπράγματα. Ευτυχώς στο ξεκίνημά μου είχα δυο σοφούς ποιητές δίπλα στις δυο 

μεγάλες μου αγάπες, δηλαδή στον πολιτισμό και το περιβάλλον: το Μάνο Χατζιδάκι και 

το Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, το μεγάλο αυτό πολεοδόμο.  

 

Οι δύο αυτοί διανοούμενοι της χώρας με έκαναν να βλέπω τα πράγματα από τον ουρανό. 

Ο Γρηγόρης σε κάποια στιγμή μου είπε ότι ο Δήμαρχος είναι σύμμαχος μόνο με τα όνειρα 

της πόλης του. Αν μπεις και πιστέψεις ότι θα είσαι ο αρχιδιαιτητής των 

μικροσυμφερόντων της πόλης ή της χώρας - αν το πάμε σ’ εθνικό επίπεδο-, απλώς σ’ ένα 

βήμα θα έχεις ακυρωθεί πολιτικά, συναισθηματικά, αξιακά, πολιτισμικά, αισθητικά. 

Είναι σα να μ’ έβαλαν μ’ ένα θρόνο στον ουρανό, από τον οποίο αρνούομαι να κατέβω.  

 

Έμαθα επιπλέον ότι το μόνο πράγμα που αξίζει όταν είσαι στη δημόσια ζωή είναι να 

κάνεις υψιπετή πράγματα και να ονειρεύεσαι. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο κακό που έχει 

πάθει η χώρα μας είναι ότι δεν ονειρεύεται. Δεν τολμά να ονειρευτεί.  

 

Εγώ, λοιπόν, αναμετρήθηκα δυο φορές με τα όνειρά μου - και τις δυο φορές πιστεύω με 

πολύ μεγάλη επιτυχία-. Η μία ήταν με το θηρίο που λέγεται σεισμός στη γενέθλια πόλη 

μου, την Καλαμάτα. Από την πρώτη νύχτα του σεισμού, μέσα σ’ αυτή τη συντριβή, ένιωθα 

μια απίστευτη αισιοδοξία, γιατί είχε τελειώσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης με 

το Γρηγόρη Διαμαντόπουλο και ο πολιτιστικός με το Μάνο Χατζιδάκι. Επομένως, ήξερα 

από την πρώτη νύχτα τί πρέπει να γίνει στην πόλη και αυτό μου έδινε μια απίστευτη 

δύναμη και ενέργεια.  

 

Η άλλη αναμέτρηση είναι με το θηρίο που λέγεται γραφειοκρατία και κράτος όταν 

δημιούργησα τα ΚΕΠ που έχουν βραβευτεί ως η καλύτερη Υπηρεσία στον κόσμο, άσχετα 

αν έχει σήμερα εγκαταλειφθεί αυτό το εγχείρημα.  

 

Και τώρα ερχόμαστε στο ΔΙΑΖΩΜΑ. Εδώ συναντάμε τις δυο μεγαλύτερες παθογένειες 

της χώρας μας. Η μία είναι η έλλειψη συνεργειών που προανέφερα. Η άλλη είναι ότι το 
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ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει την πνευματική επάρκεια ν’ αντιληφθεί ότι οι 

υποδομές και η ανάπτυξη δεν είναι δυο λέξεις που έχουν το ίδιο νόημα. 

 

Δυστυχώς οι περισσότεροι πολιτικοί και τα διοικητικά στελέχη ταυτίζουν αυτές τις δυο 

έννοιες. Όμως αυτές οι δυο έννοιες είναι επάλληλες, αλλά όχι ταυτόσημες. Οι 

μαθηματικοί έχουν και μια ωραία ορολογία: την ικανή και αναγκαία συνθήκη. Δηλαδή 

είναι αναγκαίες οι υποδομές, αλλά δεν επαρκούν. Αν οι υποδομές δε μπουν στην 

πραγματική ζωή των ανθρώπων για να την κάνουν καλύτερη και στην πραγματική 

οικονομία για ν’ αποδώσει για το εθνικό εισόδημα και να αναπτυχθεί η χώρα είναι σα 

να μην υπάρχουν. Αντίθετα, οι υποδομές πολλές φορές είναι άγος και άχθος για τη χώρα. 

Περιφρονούμε τόσο πολύ την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών. Το 

κορυφαίο παράδειγμα είναι τα ολυμπιακά έργα για τα οποία δε φροντίσαμε τί θα γίνουν 

την επόμενη μέρα. Αντίθετα, ένα καλό παράδειγμα είναι η αξιοποίηση των Ολυμπιακών 

έργων στη Βαρκελώνη. 

 

Αλλά το παράδειγμα εκείνο που είναι μια εθνική ντροπή είναι η διαχείριση του 

περιβαλλοντικού και του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας. H διαχείριση του 

αποθέματος της χώρας γίνεται ωσάν τα μνημεία να είναι κρατικό αγαθό, ωσάν να είναι 

κρατική ιδιοκτησία. Τα μνημεία, όμως, είναι κοινό και δημόσιο αγαθό, όπως ορίζει το 

άρθρο 24 του Σύνταγματός μας.  

 

Άρα, λοιπόν, μέγιστη αποστολή για τη χώρα μας είναι πώς αυτό το περιβαλλοντικό και 

πολιτιστικό απόθεμα θα το ανασύρουμε από την αφάνεια και θα το βάλουμε στο κέντρο 

της ζωής, στο κέντρο της αειφορίας και στο κέντρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή είναι 

η αιτία για την οποία γεννήθηκε το "ΔΙΑΖΩΜΑ".  

 

Έχουμε διδαχθεί, λοιπόν, ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε 

αυτό το απόθεμα να το φέρουμε στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η πρώτη είναι ότι χωρίς πνευματικό πυρήνα δεν έχεις ελπίδες να πάει ψηλά 

και να πετάξει το απόθεμά μας. Άρα, λοιπόν, σε κάθε μεγάλο πρόγραμμα που πραγματικά 

θέλουμε να εξελιχθεί μ’ έναν τρόπο μεγαλειώδη, πρέπει να βρούμε την κεντρική του ιδέα, 

πρέπει να βρούμε την ψυχή και τον αξιακό του πυρήνα.. Το ίδιο πράττουμε και στα 

προγράμματα που εξελίσσονται με τη συνδρομή του Διαζώματος.  

 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι οι συνέργειες, δηλαδή η συνεργασία όλων. Όλοι, όμως, 

ακόμη και οι επιχειρήσεις. Αρκετά ενοχοποιήσαμε την επιχειρηματικότητα στον κύκλο 

της μεταπολίτευσης, δηλαδή το κομμάτι εκείνο που παράγει πλούτο για τη χώρα.  

 

Και η τρίτη προϋπόθεση είναι ότι χρειάζεται ένα γενναίο επιχειρησιακό πρόγραμμα για 

το προϊόν αυτό που παράγεις. Πώς θα λειτουργήσει; Πώς θα είναι βιώσιμο; Ποιος θα 

είναι ο φορέας λειτουργίας του και διαχείρισής του, δηλαδή ο DMO όπως λέγεται στη 

γλώσσα της τουριστικής οικονομίας. Πώς δηλαδή αυτό το προϊόν που έχεις θα το 

διαχειριστείς σοβαρά και σωστά για ν’ αποδίδει.  

 

Και ας έρθουμε τώρα ν’ αντιστοιχήσουμε το φαινόμενο της Αττικής και την πόλη της 

Ελευσίνας, την οποία έχουμε χρέος όλοι να βοηθήσουμε γιατί είναι η Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. 

Για να δούμε, λοιπόν, τί συμβαίνει με αυτές τις τρεις προϋποθέσεις στην περίπτωση της 

τριλογίας της Αθήνας. Προϋπόθεση πρώτη: Η μεγάλη ιδέα. Η κλασική Αθήνα δεν ήταν 

μόνο η Ακρόπολη. Τί θα ήταν η Αθήνα χωρίς το Ιερό της Ελευσίνας και χωρίς το Λαύριο;  
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Προϋπόθεση δεύτερη οι συνέργειες. Όλοι έχουμε πασχίσει κατά καιρούς να βοηθήσουμε 

το τουριστικό προϊόν της Αθήνας και της Αττικής και ιδιαίτερα την Ελευσίνα. Ο καθένας, 

όμως, με το δικό του μικρό συνασπισμό και με τις δικές του δυνάμεις. Αλλά αν οι δυνάμεις 

αυτές δεν μπορούν όλες μαζί να υπηρετήσουν αυτό το μέγιστο σκοπό δε θα γίνει τίποτα. 

Απλώς θα έρθει η συγκυρία και θα τα σαρώσει όλα. Θα έρθει η συγκυρία που δε θα είναι 

πολιτιστική, πνευματική ή αξιακή και δε θα ξεδιπλωθεί το αφήγημα της κλασικής Αθήνας. 

Κι εμείς οι Νεοέλληνες το ακρωτηριάζουμε και η Αθήνα εξαντλείται. 

  

Και δυστυχώς η ιστορία δε συγχωρεί. Κανένα σύστημα, είτε είναι πολιτικό, είτε 

οικονομικό, δε μπορεί να υπερβεί τ’ αξιακά και τα πολιτιστικά συστήματα. Αυτά είναι 

πάντα υπέρτερα.  

 

Και η τρίτη προϋπόθεση είναι το πώς θα βρεθεί ο καλύτερος φορέας διαχείρισης αυτού 

του προϊόντος, της τριλογίας δηλαδή. Αύριο θα παρουσιαστούν μοντέλα διάφορα. Για τις 

άλλες Περιφέρειες της χώρας έχουμε καταλήξει στα μοντέλα διαχείρισης. Στην τριλογία 

της Αττικής, όπως θα δείτε από το City Break της Αθήνας, έχει γίνει μια ad hoc δομή για 

το DMO. 

 

Κατά την άποψή μου στην πρώτη γραμμή πρέπει να είναι η Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος θα 

πρέπει να είναι ο κόμβος. Συνεπώς, οι τρεις Δήμαρχοι Αθήνας, Λαυρίου και Ελευσίνας 

θα πρέπει πραγματικά να μπουν μπροστά για να συντονίσουν αυτό το μεγάλο και υψιπετές 

πρόγραμμα». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Μπένος καλωσόρισε όλους τους παριστάμενους και τους κάλεσε να 

ανοιχτούν ψυχικά και πνευματικά για να κουβεντιάσουν όλοι μαζί για το City Break 

της Αθήνας.  

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Γιώργος Τσουκαλάς, ο οποίος 

ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέθηκαν στην πόλη της Ελευσίνας και πρόσθεσε τα 

εξής: 

 

«Είναι η δεύτερη συνάντηση μελών του Διαζώματος που γίνεται στην πόλη μας και είναι 

μια εξαιρετική ευκαιρία και για εσάς να μας γνωρίσετε, αλλά και για εμάς να συζητήσουμε 

μαζί σας. Συμφωνούμε με τα σημεία τα οποία έθεσε ο Πρόεδρος του Διαζώματος, κυρίως 

με τις συνέργειες. Αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς συνεργασίες δε μπορούν να προωθηθούν 

ευρύτερα θέματα τόσο στην πόλη μας, όσο και στην πατρίδα μας.  

 

Όντως η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει ένα νέο ρόλο, ένα ρόλο ευρύτερο που θα 

ξεπερνά τα γεωγραφικά της όρια, όπως επίσης και να ηγεμονεύσει σε μια σειρά εξελίξεων 

που θ’ αλλάξουν την πόλη της Ελευσίνας ενόψει της πολιτιστικής πρωτεύουσας». 

 

Ολοκληρώνοντας, ο Δήμαρχος ευχήθηκε επιτυχία στις εργασίες του Διαζώματος. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Σταύρος Μπένος μετέφερε το χαιρετισμό και την αγάπη της 

Περιφερειάρχη Αττικής, κας Ρένας Δούρου και έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου.  
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Ο κ. Βασιλείου μετέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειάρχης κα Ρένα 

Δούρου χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Διαζώματος να φιλοξενηθεί η ετήσια 

συνάντηση των Εταιρικών μελών της στην πόλη της Ελευσίνας.  

 

«Η Ελευσίνα, πρόσθεσε, αλλά και η Δυτική Αττική διαθέτουν την κατάλληλη δυναμική 

και το όραμα για να συνδεθούν με πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που στηρίζεται 

στη φιλοσοφία "Αθήνα – Λαύριο – Ελευσίνα". Ο στόχος: η Αθήνα, η Ελευσίνα και το 

Λαύριο να σταματήσουν να είναι περάσματα, αλλά προορισμοί.  

 

Ειδικότερα, ο στόχος του να είναι η πρωτεύουσα ένας βασικός τουριστικός προορισμός 

για ολιγοήμερες διακοπές σε πόλη θα πρέπει να επιτευχθεί άμεσα. Όμως, αυτό, όπως 

τονίζει και το "ΔΙΑΖΩΜΑ" δεν αρκεί. Για να επιτευχθεί πρέπει να ενεργοποιηθεί και το 

Λαύριο και η πόλη της Ελευσίνας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πανευρωπαϊκά, 

καθώς θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.  

 

Έχουμε ήδη ενώσει όλοι τις δυνάμεις μας για να φέρουμε εις πέρας το όραμά μας που 

έγινε πράξη. Συνδυαστικά, λοιπόν, η εξαιρετική ιδέα "Αθήνα, Ελευσίνα και Λαύριο" ως 

φιλοσοφίας που θα βοηθήσει όλη την Αττική, αλλά και θα συνδέσει πολίτες, κουλτούρες 

και κυρίως έργα ανάπτυξης, μας βρίσκει σύμφωνους και συνοδοιπόρους.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται πάντα αρωγός και ακούραστος βοηθός σε ανάλογες 

πρωτοβουλίες. Συνεπώς, θα είμαστε δίπλα στο "ΔΙΑΖΩΜΑ" που τιμά για ακόμα μια φορά 

την πόλη της Ελευσίνας και τη Δυτική Αττική». 

 

Ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος ευχαρίστησε πολύ τον κ. Βασιλείου. Πρόσθεσε εν 

συνεχεία ότι πίσω από όλα τα έργα που προανέφερε, δηλαδή τους σεισμούς, τα Κ.Ε.Π. 

και το «ΔΙΑΖΩΜΑ», υπήρχε ένας ούριος άνεμος η Ευρώπη και οι δεσμοί της.  

 

Αμέσως μετά, έδωσε το λόγο στην κα Κλημεντίνη Διακαμανώλη, επικεφαλής του 

Τμήματος Τύπου και Μ.Μ.Ε. της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα. 

 

Αρχικά, η κα Διακομανώλη ευχαρίστησε τον κ. Μπένο και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» που 

κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνάντηση αυτή, αλλά και στη Γενική 

Συνέλευσή του. Εν συνεχεία ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Είμαστε στη χώρα που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς, πολιτιστικούς 

και τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, με μια ασύγκριτη πολιτιστική κληρονομιά.  

 

Η Ευρώπη αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτισμού ως μέρους της ευρωπαϊκής 

τουριστικής εμπειρίας, αλλά και ως στόχου που μπορεί να ενισχύσει το προφίλ της 

Ελλάδας και της Ευρώπης ως παγκόσμιου προορισμού.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει φυσικά και τον τουριστικό τομέα, προσφέροντας 

χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων όπως το Creative Europe, το Horizon 2020, το 

Erasmus Flash, αλλά και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και καθοδήγηση σχετικά με την ψηφιακή 

και τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  
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Πέραν όμως της συμβολής του πολιτισμού στον τουρισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κοινού μέλλοντος για μας και για τα παιδιά μας.  

 

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η φετινή χρονιά είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς που έχει στόχο να ενθαρρύνει τα άτομα, Ευρωπαίους και μη, ν’ 

ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και να 

ενισχύσει την αίσθηση ότι τους ανήκει και ότι είναι κοινός ευρωπαϊκός χώρος.  

 

Ως μέσο που ενώνει, η θέση του πολιτισμού είναι κομβική σήμερα και στα χρόνια της 

κρίσης και στο κλίμα του αντιευρωπαϊσμού που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Ευτυχώς, η αύξηση των ποσοστών αυτού του κλίματος εναντίον της Ευρώπης που 

σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα το Δεκέμβριο του 2016, έχει 

αρχίσει ν’ αντιστρέφεται. 

 

Σε πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού ΔΙΑΝΕΩΣΙΣ το 68% των πολιτών που ζουν στην 

Ελλάδα θεωρούν τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως θετική. 

Προηγούμενα το ποσοστό ήταν 53%, συνεπώς έχει αυξηθεί λοιπόν.  

 

Όμως, παρά τη θετική αποτίμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μυαλό του Έλληνα 

πολίτη υπάρχει η πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που κυρίως κέρδισε από 

τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.  

 

Στη σημερινή ιστορική λοιπόν και πολιτική συγκυρία, η Ελλάδα θα πρέπει ν’ αξιοποιήσει 

τις βαριές βιομηχανίες της, όπως ο πολιτισμός, για να μπορέσει να βγει με αισιοδοξία 

και από τον αντιευρωπαϊσμό και από το συναίσθημα της απογοήτευσης. 

 

Όσον αφορά το "ΔΙΑΖΩΜΑ", πρόκειται για μια καινοτόμο ιδέα και για ένα project σε 

παγκόσμια κλίμακα μοναδικό, γιατί αφορά το χώρο του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μπορεί 

να προσφέρει μόνο οφέλη, δεδομένου ότι η χώρα είναι κατάσπαρτη από μνημεία που 

παραμένουν terra incognita και αναξιοποίητα τόσο στον ξένο, όσο και στον Έλληνα 

επισκέπτη. 

 

Ενώνοντας, λοιπόν, περιφερειακές ενότητες, αρχαιολογικούς χώρους, χιλιόμετρα 

διαδρομής και 2.500 χρόνια ιστορίας, το έργο που ανέλαβε να εκπονήσει το "ΔΙΑΖΩΜΑ" 

με τους συνεργάτες του στην Ήπειρο δημιουργεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν 

πολιτιστικού τουρισμού και παράλληλα διασώζει και δίνει ζωή σε μια μεγάλη γεωγραφική 

περιοχή.  

 

Δεν πρόκειται για ένα τυπικό εξωραϊσμό με στόχο απλά την προσέλκυση περισσότερων 

επισκεπτών, αλλά και για ένα έργο τομή στην καθημερινότητα, στη ζωή, στο βιοπορισμό 

σημαντικού αριθμού κατοίκων της περιοχής. Δεν είναι απλές παρεμβάσεις σε μνημεία, 

αλλά παρεμβάσεις σε βασικές υποδομές και σύνδεση του έργου με την τοπική κοινωνία 

και την παραγωγή. Αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αύξηση της 

απασχόλησης, δύο τομείς στους οποίους υποφέρει η Ελλάδα.  

 

Επίσης, η προσπάθεια αυτή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε θέματα συνεργειών.  

Ξέρουμε ότι η χώρα μας πάσχει σε θέματα συνεργιών και συνεργασιών, αλλά και πόσο 

εξαιρετικά αποτελέσματα μπορούν ν’ ανακύψουν από τη συνεργασία ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα. 
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Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στη 

βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη μιας πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν 

παραδείγματα πόλεων της Ευρώπης που ανέδειξαν το πρόσφατο παρελθόν τους μέσα απ’ 

αυτόν τον τίτλο. Ο τίτλος μπορεί ν’ αποτελέσει ευκαιρία για αναζωογόνηση αστικών 

κέντρων, επιφέροντας δημιουργικότητα, αυξάνοντας τους επισκέπτες και τη διεθνή 

αναγνώριση. Το σπουδαιότερο απ’ όλα είναι ότι τα οφέλη διαρκούν και πρέπει να 

διαρκούν πέρα από τη χρονιά του τίτλου. 

 

Συνεπώς, ανοίγονται μπροστά μας σημαντικές ευκαιρίες για την περιοχή της Ελευσίνας, 

αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Είναι εξαιρετική ιδέα, λοιπόν, να πραγματοποιηθεί η 

5η συνάντηση του Διαζώματος εδώ στον τόπο αυτό.  

 

Πέρυσι στο Καρπενήσι, όπου έγινε η προηγούμενη συνάντηση εταιρικών μελών, είχα 

σκεφτεί ότι θα ήταν πολύ ωραίο το "ΔΙΑΖΩΜΑ", αυτό το ολιστικό success story, ν’ 

αποκτήσει εξωστρέφεια, να βγει προς την Ευρώπη. Τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να 

πω ότι το "ΔΙΑΖΩΜΑ" έχει πάει στις Βρυξέλλες και έχει πάρει την ευλογία τους σε 

πολλούς τομείς. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι και η πρωτοβουλία City Break της Αθήνας έχει 

να δώσει πολλά και να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ Αθήνας – Ελευσίνας – 

Βρυξελλών. Μόνο μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορέσουμε ν’ αναδείξουμε το 

brand name "Ελλάδα" και σας διαβεβαιώ ότι είναι ένα brand name αναγνωρίσιμο στα 

πέρατα της γης». 

 

Κλείνοντας, η κα Διακομανώλη ευχήθηκε ευόδωση των εργασιών του Διαζώματος.  

 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την κα Διακομανώλη. Στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι 

αντιπροσωπία του Διαζώματος πραγματοποίησε ένα ταξίδι μιας εβδομάδος σε όλους 

τους Θεσμούς στις Βρυξέλλες. Επίσης, ανακοίνωσε στους παρευρισκομένους ότι όταν 

ωριμάσουν οι συνθήκες θα διοργανωθεί ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, όπου όλες οι 

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες θα παρουσιάσουν ομόλογα ολιστικά προγράμματα. 

 

Ακολούθησε η προβολή μίνι ντοκιμαντέρ, διάρκειας 3 λεπτών, με τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ: Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» του σκηνοθέτη, κ. Βαγγέλη Ευθυμίου.  

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισήγαγε τους ακροατές στην ενότητα 

της τριλογίας της Αθήνας. Το λόγο έλαβε ο πρώτος ομιλητής, κ. Χρήστος Λάζος, 

ιδρυτικό μέλος του Σωματείου.  

 

Ο κ. Λάζος ανέφερε περίπου τα εξής:  

 

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας του "Διαζώματος" που έχει τον τίτλο η "Τριλογία 

της Αθήνας" είναι να συμβάλει, ώστε η Αθήνα να γίνει ένας αυτόνομος ταξιδιωτικός 

προορισμός. 

 

Στη μελέτη για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής (Νοέμβριος 2015, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημήτρης Κούτουλας) επισημαίνονται τα κύρια προβλήματα 

σχετικά με την προβολή της Αθήνας ως αυτόνομου προορισμού: 

• Η εικόνα της Αθήνας είναι μονοδιάστατη, χωρίς βάθος και χωρίς σύνδεση 

με γειτονικούς προορισμούς. 

• Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα στην ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων. 
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• Ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών δεν λαμβάνει επαρκή και ελκυστική 

πληροφορία για το σύνολο του προορισμού. 

• Η διασύνδεση σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος και απαραίτητων 

υποδομών παραμένει περιορισμένη. 

 

Σε αυτές τις καίριες επισημάνσεις θα πρόσθετα ακόμα μία: η εικόνα της Αθήνας είναι 

αποσπασματική και συγκροτείται γύρω από τα μεγάλα μνημεία -και κυρίως την 

Ακρόπολη- χωρίς να αναδεικνύεται με επάρκεια η ανθρωπολογική διάσταση, δηλαδή το 

γεγονός ότι αυτά τα μνημεία είναι τα μνημεία της ζωής ανθρώπων μιας άλλης εποχής, 

που είναι συγχρόνως κοντά μας, γιατί έχουμε πολλά στοιχεία κοινά, αλλά και μακριά μας, 

γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί. 

 

Αλλά χωρίς τη ζωή των ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί μια πολυεπίπεδη 

αφήγηση, με ισχυρή βιωματική διάσταση, σε σύγχρονο ύφος, απαλλαγμένη από τον 

εγκυκλοπαιδισμό και τον ακαδημαϊσμό, που να φωτίζει τα μνημεία και να τους δίνει ζωή. 

 

Η ίδια μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για μια αναβαθμισμένη αφηγηματική 

προσέγγιση (story telling) και την συνδέει με αυτό που ονομάζει «μήτρα προσέλκυσης» 

επισκεπτών. Αυτή η "μήτρα προσέλκυσης" έχει δύο συναρθρωμένα πεδία: την πολιτιστική 

κληρονομιά, που περιλαμβάνει τα μνημεία της Αθήνας και τα μνημεία γειτονικών 

προορισμών, και τα στοιχεία της σύγχρονης πόλης –πολιτισμός, γαστρονομία, νυχτερινή 

ζωή, αγορά (shopping). Για τη σύνδεση αυτών των δύο πεδίων στο πλαίσιο μια 

ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, για τη σύνδεση των μνημείων με τις απαραίτητες 

υποδομές, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τις αναγκαίες συμπράξεις, θα σας μιλήσει 

αμέσως μετά από εμένα ο κ. Παναγιώτης Νταής. Εγώ θα σας μιλήσω για τις βασικές 

ιδέες που στηρίζουν την πρωτοβουλία του "Διαζώματος", για τη μεγάλη εικόνα, για την 

πολυεπίπεδη αφήγηση που δίνει ανθρωπολογικό και βιωματικό βάθος στην πολιτιστική 

κληρονομιά και ζωντανεύει τα μνημεία. 

 

"Η Τριλογία της Αθήνας" συνενώνει αφηγηματικά σε έναν προορισμό τρεις χώρους που 

ανήκουν στην πόλη-κράτος των Αθηνών και συγχρόνως δηλώνουν τρεις βασικές 

συνιστώσες της ζωής των Αθηναίων της κλασικής αρχαιότητας: το άστυ, που είναι το 

κέντρο της πολιτικής, διοικητικής, εμπορικής και πολιτιστικής ζωής των Αθηναίων και 

δύο περιφερειακούς δήμους, τον Θορικό, το σημερινό Λαύριο, και την Ελευσίνα. 

 

Ο Θορικός είναι ο δήμος μιας εξαιρετικά σημαντικής δραστηριότητας: εκεί είναι τα 

ορυχεία αργύρου, που έχουν ιδιαίτερο τεχνολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Από τους 

πόρους του αρχαίου δήμου του Θορικού, δηλαδή του Λαυρίου, χρηματοδοτήθηκαν δύο 

έργα στα οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα της Αθήνας που έχουμε σήμερα: η 

κατασκευή του στόλου, της ναυτικής δύναμης που έδωσε τη νίκη στη ναυμαχία της 

Σαλαμίνας και εδραίωσε την ηγεμονική θέση της Αθήνας, και τα έργα της Ακρόπολης. 

Η Ελευσίνα είναι ο τόπος που φιλοξενεί την ιερότερη και πιο σεβαστή θρησκευτική τελετή 

και γιορτή της Ελλάδας, όπως λέει ο Κικέρωνας (Περί φύσης θεών), ο οποίος αναφέρεται 

στα Ελευσίνια Μυστήρια επαναλαμβάνοντας μια άποψη γύρω από την οποία είχε 

διαμορφωθεί ευρύτατη συναίνεση. Τα Ελευσίνια Μυστήρια έφτασαν στο απόγειο της 

ακμής τους κατά τον χρυσό αιώνα του Περικλή και δείχνουν μια άλλη διάσταση της ζωής 

των Αθηναίων, δείχνουν τη θεολογική, μυητική, μυστικιστική, αλλά και την εκπολιτιστική 

διάσταση αυτής της λαμπρής γιορτής που έφερνε κάθε χρόνο χιλιάδες Αθηναίους, αλλά 

και άλλους Έλληνες στην Ελευσίνα. 
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Η οικονομία και η τεχνολογία, η δημοκρατία, η πολιτική και ο πολιτισμός, η θρησκεία 

και η μύηση είναι οι βασικές όψεις της "Τριλογίας της Αθήνας". Επιπλέον δείχνει καθαρά 

ότι η Αθήνα της κλασικής αρχαιότητας δεν είναι μόνον το άστυ, αλλά όλοι οι δήμοι της 

Αττικής, που ανάλογα με τον πληθυσμό τους εκπροσωπούνται δημοκρατικά στους 

θεσμούς της πόλης. 

 

Αυτός ο αφηγηματικός ιστός αναδεικνύει ως κεντρικό στοιχείο τους ανθρώπους, τις 

συνιστώσες της ζωής τους, τις ιδέες, τις κοινωνικές πρακτικές, τις πολιτικές σχέσεις, την 

πίστη και τη σχέση τους με το θείο, την πολιτιστική ζωή, την οικονομική και στρατιωτική 

τους δύναμη, την επιθυμία της εξουσίας και της κυριαρχίας. 

 

Επιμένω στην ανθρωπολογική διάσταση για δύο λόγους: 

•  σε αντίθεση με την αφήγηση με κέντρο τα μνημεία, η ανθρωπολογική διάσταση 

είναι αυτή που επιτρέπει στην αφήγηση να αποκτήσει βάθος και συνοχή, να γίνει 

πολυεπίπεδη, και να δώσει ζωή στα μνημεία, 

•    γιατί η πόλη δεν είναι τα μνημεία, είναι οι άνθρωποι. 

 

Αυτό ακριβώς μας λέει ο Θεμιστοκλής. Όταν επιχειρούσε να πείσει τους άλλους Έλληνες 

να συμπαρατάξουν τους στόλους τους στη Σαλαμίνα και να δώσουν εκεί την 

αποφασιστική μάχη, σε κάποιο σημείο που οι διαπραγματεύσεις είχαν φτάσει σε 

αδιέξοδο, απείλησε ότι αν δεν συμφωνήσουν με την πρότασή του, οι Αθηναίοι θα μπουν 

στα καράβια και θα πάνε να εγκατασταθούν αλλού. Το επιχείρημα με το οποίο 

δικαιολόγησε αυτή την απόφαση είναι κρίσιμο και το νόημά του αντηχεί μέχρι σήμερα: 

δήμος γαρ πόλις. Δηλαδή η πόλη είναι οι άνθρωποι, ο πολιτικά οργανωμένος λαός της 

Αθήνας. 

 

Ένα στοιχείο για το Λαύριο πριν περάσω στην Ελευσίνα που είναι το κύριο θέμα της 

συνάντησής μας. Το ασημένιο αθηναϊκό τετράδραχμο, που παράγεται από το ασήμι των 

ορυχείων του Θορικού, ήταν το πλέον διαδεδομένο νόμισμα την περίοδο της ακμής της 

Αθήνας, από τον 5ο αιώνα μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο, και γινόταν δεκτό στις συναλλαγές 

σε όλο τον ελληνικό κόσμο, ακόμα και στις πόλεις εκείνες, οι οποίες δεν είχαν φιλικές 

σχέσεις με την Αθήνα. Χωρίς το Λαύριο, λοιπόν, δεν υπάρχει αφήγημα για την Αθήνα. 

 

Η Ελευσίνα είναι και αυτή ένας δήμος της Αθήνας και τα Ελευσίνια είναι μια μεγάλη 

αθηναϊκή γιορτή. Αρχικά έπαιρναν μέρος μόνον Αθηναίοι και αργότερα, όπως λέει ο 

Ηρόδοτος, και άλλοι Έλληνες. Τα Mυστήρια διακρίνονταν σε Μεγάλα και Μικρά. Τα 

Μεγάλα γιορτάζονταν στην Αθήνα και στην Ελευσίνα, ενώ τα Μικρά στην Άγρα, κοντά 

στον Αρδηττό, στις όχθες του ποταμού Ιλισού. 

 

Τα Μικρά Ελευσίνια τα γιόρταζαν τον μήνα Ανθεστηριώνα (μέσα Ιανουαρίου – μέσα 

Φεβρουαρίου) και ήταν η προκαταρκτική διαδικασία της μύησης. Οι μύσται, όπως 

λέγονταν, γίνονταν δεκτοί στα Μεγάλα Μυστήρια τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την αρχική 

τους μύηση. Οι τελετές του πρώτου σταδίου μύησης περιλάμβαναν -μεταξύ άλλων- τη 

θυσία ενός χοίρου στον κεντρικό λιμένα του Πειραιά, τον Κάνθαρο, και τον εξαγνισμό 

από έναν ιερέα που είχε το όνομα Υδρανός. 

 

Τα Μεγάλα Ελευσίνια γιορτάζονταν τον μήνα Βοηδρομιώνα (μέσα Αυγούστου - μέσα 

Σεπτεμβρίου) και διαρκούσαν εννέα ημέρες. Την πρώτη μέρα που ονομαζόταν αγυρμός 

ή πρόρρηση οι μύστες συγκεντρώνονταν στην Αγορά. Τη δεύτερη μέρα, που ονομαζόταν 

Άλαδε μύσται και ήταν αφιερωμένη στους καθαρμούς, πήγαιναν σε πομπή στη θάλασσα 
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όπου γίνονταν τελετές εξαγνισμού. Την πέμπτη ημέρα, που αποκαλούνταν «η των 

λαμπάδων ημέρα», οι μύστες με επικεφαλής τον Δαδούχο κατευθύνονταν με πυρσούς στο 

ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, όπου και παρέμεναν όλη τη νύχτα. Την έκτη ημέρα, 

που ονομάζεται Ίακχον, το άγαλμα του Ίακχου, γιου της Περσεφόνης και του Χθόνιου 

Δία, στολισμένο με μυρτιές και με ένα δαυλό στο χέρι του, μεταφερόταν από το ναό του 

Ίακχου με φωνές και τραγούδια κατά μήκος της Ιεράς Οδού, που συνέδεε τον Κεραμικό 

με το Θριάσιο Πεδίο. Όταν η πορεία έφτανε στη γέφυρα του Κηφισού ακούγονταν κατά 

το έθιμο οι «γεφυρισμοί», χοντροκομμένα αστεία, που θύμιζαν τα αστεία που έλεγε η 

Ιάμβη στη Δήμητρα για να την παρηγορήσει και να την κάνει να γελάσει. 

 

Για τις τελετές στο Τελεστήριο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, καθώς οι μύστες έδιναν 

όρκους εχεμύθειας. Φαίνεται πως η τελετή χωριζόταν σε τρία τμήματα: τα δρώμενα, κατά 

τα οποία γινόταν αναπαράσταση της ιστορίας της Δήμητρας και της Περσεφόνης, καθώς 

και της αρπαγής της τελευταίας από τον Άδη και της περιπλάνησης της μητέρας της για 

να τη βρει, τα δεικνύμενα, όπου ο Ιεροφάντης έμπαινε στο Ιερό του Τελεστηρίου και 

έβγαινε λίγο αργότερα με τα ιερά αντικείμενα των δυο θεοτήτων, τα οποία πρόβαλλε 

στους μυημένους, και τα λεγόμενα, συμβολικές φράσεις των μυστών. Από τα λεγόμενα 

έχουμε μαρτυρίες που αναφέρονται σε θεογαμία: οι μύστες επικαλούνταν τους θεούς με 

τις φράσεις «ύε», δηλαδή βρέξε, που απευθυνόταν στον ουρανό και τον Δία, και «κύε», 

δηλαδή κυοφόρησε, που απευθυνόταν στη γη και τη Δήμητρα. 

 

Ακολουθούσε ο ύψιστος βαθμός μύησης με την ονομασία εποπτεία. Κεντρικό σύμβολο 

της εποπτείας ήταν ένα στάχυ, το οποίο φυλασσόταν στο άδυτο του Τελεστηρίου και αφού 

θεριζόταν τελετουργικά από τον Ιεροφάντη, επιδεικνυόταν στους πιστούς ως σύμβολο της 

ανεξάντλητης δημιουργικής δύναμης της Μητέρας Γης. 

 

Κατά τον μύθο το ιερατείο που ήταν υπεύθυνο για την τελετή αποτελείτο από Ελευσίνιους, 

από τους απογόνους του Ευμόλπου, τους Ευμολπίδες, τις κόρες του βασιλιά της 

Ελευσίνας Κελεού, και από το ιερατικό γένος των Κηρύκων, οι οποίοι απέδιδαν την 

καταγωγή τους στον Ερμή και την Άγλαυρο. Από τους Ευμολπίδες προερχόταν ο 

Ιεροφάντης των Μυστηρίων, ενώ από τους Κήρυκες ο Δαδούχος. 

 

Δύο παραθέματα για την πρόσληψη των Ελευσινίων Μυστηρίων και για τη σημασία τους 

όχι μόνον για τους Αθηναίους αλλά ευρύτερα για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. 

 

Το πρώτο είναι από τον Πανηγυρικό του Ισοκράτη (παρ. 28) που μιλάει για τα δώρα που 

έδωσε η Δήμητρα στην Αθήνα: 

Γιατί η Δήμητρα, όταν έφτασε στη χώρα μας, τότε που περιπλανιόταν μετά την αρπαγή 

της κόρης της, συμπάθησε τους προγόνους μας για τις ευεργεσίες που της έκαναν —δεν 

μπορεί άλλος να τα μάθει αυτά εξόν από τους μυημένους στα Ελευσίνια Μυστήρια— και 

τους χάρισε δώρα διπλά, δώρα που έχουν πολύ μεγάλη αξία: τους καρπούς της γης, που 

έγιναν αιτία να μη ζούμε σαν τα άγρια ζώα, και τα Μυστήρια της Ελευσίνας, που σε όσους 

έχουν συμμετάσχει δίνουν ελπίδες γλυκές για το τέλος της ζωής μας και για την 

αιωνιότητα.  

 

Το δεύτερο παράθεμα είναι από τον Κικέρωνα που επαναλαμβάνει τον Ισοκράτη: 

Γιατί ανάμεσα στους εξαίρετους και πράγματι θεϊκούς θεσμούς που η Αθήνα έχει γεννήσει 

και φέρει στην ανθρωπότητα, κανείς, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλύτερος από αυτά 

τα Μυστήρια. Γιατί μέσω αυτών αποβάλαμε τον βάρβαρο και άγριο τρόπο ζωής και 

μορφωθήκαμε και εκπολιτιστήκαμε. Και με τη μύηση καθώς αποκαλείται πράγματι 
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μάθαμε τις απαρχές της ζωής και αποκτήσαμε τη δύναμη όχι μόνο να ζούμε ευτυχισμένοι, 

αλλά και να πεθαίνουμε με μια καλύτερη ελπίδα. 

Κικέρωνας, Περί νόμων, Βιβλίο Β΄, 36 

 

Νομίζω πως από αυτά τα παραθέματα το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα: χωρίς την 

Ελευσίνα δεν υπάρχει αφήγημα για την Αθήνα. 

 

Και κάτι ακόμα που είναι κοινό στο Λαύριο και την Ελευσίνα: σύμφωνα με τον μύθο, 

κατά την περιπλάνησή της η Δήμητρα, όταν έφτασε στην Αττική, πρώτος σταθμός ήταν ο 

δήμος του Θορικού, όπου της έχτισαν ναό, και έπειτα πήγε στην Ελευσίνα. Αλλά και 

ιστορικά, το Λαύριο και η Ελευσίνα είναι δυο δήμοι της Αττικής που η βίαιη 

εκβιομηχάνιση του 19ου αιώνα και η αποβιομηχάνιση του τέλους του 20ου, έχουν αφήσει 

τις πληγές τους. Και οι δύο δήμοι σήμερα προσπαθούν να χτίσουν τη νέα τους ταυτότητα. 

 

Άφησα τελευταίο το άστυ, τον πολιτικό, διοικητικό, εμπορικό και θρησκευτικό πυρήνα 

της πόλης και τους αρχαιολογικούς χώρους του κέντρου της κλασικής Αθήνας, την 

Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, την Αγορά, την Πνύκα, τον Κεραμικό, τα μεγάλα μουσεία, 

της Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό. Δεν θα σας μιλήσω γι’ αυτά, είναι γνωστά και είναι 

μάλλον τα πιο προβεβλημένα μνημεία. Σημειώνω απλώς ότι και σε αυτά πρέπει να 

ενισχυθεί η ανθρωπολογική και βιωματική διάσταση. Περιορίζομαι στο σύνολο των 

μνημείων που οι Μανώλης Κορρές και Κωνσταντίνος Μπολέτης ονομάζουν «το πρώτο 

πολιτιστικό κέντρο στην ιστορία της ανθρωπότητας».  

 

Τα μνημεία: το ωδείο του Περικλέους, το θέατρο του Διονύσου, η στοά του Ευμένους, το 

Ηρώδειο. Κάθε ένα από αυτά τα μνημεία έχει την ιστορία του και εντάσσεται οργανικά 

σε μια πολυδιάστατη αφήγηση. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα μιλήσω πολύ σύντομα για 

το θέατρο του Διονύσου και τη λειτουργία του στη ζωή της κλασικής Αθήνας. 

 

Το θέατρο είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική και λαϊκή δομή που δέχεται στους κόλπους της 

το σύνολο του δήμου. Είναι ένας θεσμός που ψυχαγωγεί, με τη σημασία της λέξης στα 

ελληνικά, είναι αγωγή ψυχής και γιορτή. Το θέατρο διαπαιδαγωγεί τους πολίτες: τους 

δείχνει καταστάσεις και εμπειρίες της ζωής που αφορούν όλους τους ανθρώπους, τους 

μαθαίνει τι σημαίνει εμφύλια έρις και πως η δημοκρατία είναι ο μοναδικός τρόπος να 

ελεγχθεί (αναφέρομαι στην τριλογία του Αισχύλου Ορέστεια), τι σημαίνει να υπάρχουν 

δύο εξίσου ισχυρές απόψεις και να μην υπάρχει τρόπος να αποφασίσουμε ποια είναι 

δίκαιη (Σοφοκλής Αντιγόνη), δείχνει τα όρια της γνώσης και του ορθού λόγου, τη 

λειτουργία της μοίρας, την τύφλωση που τιμωρεί την αλαζονεία της γνώσης (Σοφοκλής 

Οιδίποδας Τύραννος). 

 

Προφανώς δεν θα απαριθμήσω όλες τις τραγωδίες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το 

θέατρο υποβάλλει στην κρίση του δήμου, στην κρίση των πολιτών, καταστάσεις 

πραγματικές, που δεν θα ήθελε κανείς να τις ζήσει γιατί είναι οδυνηρές ή καταστροφικές 

και συντρίβουν τους ανθρώπους που πιάνονται στα βρόχια τους. Και με αυτόν τον τρόπο 

τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους κρίση και να χαράξουν τη δική τους 

πορεία στη ζωή. Το θέατρο είναι ένα μάθημα ελευθερίας και αυτονομίας. 

 

Η «Τριλογία της Αθήνας», λοιπόν, είναι ένας ισχυρός αφηγηματικός καμβάς, ένα 

σύστημα ιδεών με συνοχή, ένα όραμα για την πόλη και την Αττική, πάνω στο οποίο 

στηρίζονται οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Αρχαιολογικών Πάρκων στο Λαύριο και 

στην Ελευσίνα, για την ανάδειξη της σημασίας της Ιεράς Οδού, για την ανάδειξη των 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 15 

μνημείων του άστεως και την αναστήλωση του θεάτρου του Διονύσου, για τις 

απαραίτητες υποδομές, για την οργανική σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τα 

στοιχεία της σύγχρονης πόλης. (Σε αυτά τα θέματα θα αναφερθούν αναλυτικά οι επόμενοι 

ομιλητές). Είναι επίσης ο καμβάς που μπορεί να συμπληρωθεί με τις ανάλογες αφηγήσεις 

για άλλους δήμους της Αττικής, όπως για τον Πειραιά, το κέντρο του θαλάσσιου εμπορίου 

και της ναυτικής δύναμης της Αθήνας. 

 

Εγώ θέλω να τελειώσω με το μάθημα του Θεμιστοκλή: δήμος γαρ πόλις, γιατί η πόλη 

είναι οι άνθρωποι, οι δημοκρατικά οργανωμένοι άνθρωποι, οι πολίτες και οι θεσμοί που 

έχουν δημιουργήσει. Αν η "Τριλογία της Αθήνας" είναι μια πειστική και επεξεργασμένη 

πρόταση, μπορεί να υλοποιηθεί, αρκεί να δημιουργηθούν οι συμπράξεις, να γίνουν οι 

απαραίτητες συνεργασίες, να προκύψουν μέσα από διαβουλεύσεις οι βέλτιστες λύσεις, οι 

προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες να είναι συντονισμένες και συγκλίνουσες. 

 

Και κάτι ακόμα. Η "Τριλογία της Αθήνας" δεν έχει αποδέκτες μόνον τους επισκέπτες, 

έχει αποδέκτες και εμάς τους ίδιους, που αν πρώτα δεν γνωρίσουμε, δεν κατανοήσουμε 

και δεν αγαπήσουμε την πόλη μας, πως μπορούμε να την προβάλουμε και να την 

αναδείξουμε ως τουριστικό προϊόν; 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Άγγελο Σπηλιώτη, Προϊστάμενο της 

μονάδας προγραμματισμού και αξιολόγησης (Α) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής. 

 

Ο κ. Σπηλιώτης ανέφερε εισαγωγικά ότι θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση για την 

αντιμετώπιση του πολιτισμού από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και για το 

Επιχειρηματικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και την εξειδίκευση δράσεων 

πολιτισμού. 

 

Ο κ. Σπηλιώτης ανέφερε περίπου τα εξής: «Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά 

της, ο πολιτισμός είναι φορέας ταυτοτήτων, αξιών και εννοιών που αντικατοπτρίζουν και 

διαμορφώνουν τις κοινωνίες της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για τη 

διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, καθώς και για να την 

καταστήσει προσιτή σε όλους.  

Υποστηρίζει, επίσης, και προωθεί τις τέχνες και τις δημιουργικές βιομηχανίες αυτής. Ο 

τομέας του πολιτισμού και της διαφύλαξης της κληρονομιάς καλύπτει ένα ευρύτατο 

φάσμα σκοπών και δραστηριοτήτων όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά 

δρώμενα, αρχαιολογικοί χώροι, λυρικές σκηνές, φεστιβάλ, εκθέσεις και πολλές άλλες 

δραστηριότητες.  

 

Η στήριξη των δράσεων πολιτισμού σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται κυρίως μέσα από 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτό της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής έχει έναν προϋπολογισμό 

δημόσιας δαπάνης, ο οποίος ανέρχεται στο 1,17 δις ευρώ, 940 εκατομμύρια ευρώ από τα 

οποία είναι κοινοτική συνδρομή και 235 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν την εθνική 

συμμετοχή. 70 εκατομμύρια ευρώ από αυτά συνιστούν το αποθεματικό επίδοσης, το 

οποίο βέβαια θα δοθεί από τη στιγμή που πιαστούν κάποιοι στόχοι υλοποίησης. Στο 

Επιχειρησιακό Προγράμματα υπάρχουν 11 θεματικοί στόχοι και 13 άξονες 

Προτεραιότητας.  
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Οι δράσεις πολιτισμού κατά κύριο λόγο υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 6 και πιο συγκεκριμένα από την επενδυτική προτεραιότητα 6C με τίτλο 

"Διατήρηση, προστασία, προαγωγή, ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς".  

 

Στο πλαίσιο αυτού του άξονα πρέπει ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν και ανελαστικές 

ανάγκες υλοποίησης έργων διαχείρισης, λυμάτων και περιβαλλοντικών έργων, για τα 

οποία η χώρα μας μερικές φορές πληρώνει πρόστιμα ή πρόκειται να πληρώσει πρόστιμα. 

Το γεγονός αυτό δεν αφήνει δυστυχώς περιθώρια στο να μην τηρηθούν οι αναλογίες 

μεταξύ των δαπανών για περιβαλλοντικά έργα και για έργα πολιτισμού.  

 

Έτσι, στην επενδυτική προτεραιότητα 6C, έχουν αποδοθεί 62 εκατομμύρια ευρώ 

δημόσιας δαπάνης ή 40% του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης του άξονα 6.  

 

Ενδεικτικές δράσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο της επενδυτικής είναι οι σωστικές 

εργασίες και η ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, η ανάδειξη τοποσήμων 

και οι υποδομές μουσείων, καθώς και η ενίσχυση σύγχρονων δράσεων πολιτισμού όπως 

φεστιβάλ, εκθέσεις κ.ά.  

 

Μια άλλη επενδυτική προτεραιότητα, στην οποία έστω και έμμεσα γίνεται λόγος για 

ενίσχυση πολιτιστικού προϊόντος, είναι και η 1Β με τίτλο «Προαγωγή επιχειρησιακών 

επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία».  

 

Σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα και στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, μέσα από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, είναι 

δυνατή η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού. Αυτές οι δράσεις 

αφορούν κυρίως συμπράξεις εταιρειών με ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και 

λογίζονται βέβαια σαν κρατικές ενισχύσεις. 

 

Άλλη μια επενδυτική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού μας προγράμματος στην οποία 

έστω και έμμεσα γίνεται αναφορά σε χρηματοδότηση δράσεων πολιτισμού, είναι η 2C, 

στην οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση δράσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας που αφορά π.χ. σε ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών ανάδειξης, 

ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού προϊόντος.  

 

Για την ενεργοποίηση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος υπάρχει μια 

σειρά από συγκεκριμένες διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία είναι η εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος με συγκεκριμένες δράσεις. Έπειτα ακολουθούν οι 

εκδόσεις προσκλήσεων, η υποβολή προτάσεων, η αξιολόγηση των προτάσεων, οι 

αποφάσεις ένταξης και μετά η υλοποίηση και η πρόοδος των δαπανών.  

 

Μέχρι σήμερα στο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα έχουμε προχωρήσει στην εξειδίκευση 

80 δράσεων (ποσοστό 76% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματός μας), έχουμε 

εκδώσει 68 προσκλήσεις (ποσοστό 60% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματός μας), 

ενώ έχουν εκδοθεί πάνω από 260 αποφάσεις ένταξης.  

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματός μας έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 260 εκατομμύρια 

ευρώ σε 4 αστικές αρχές για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. 
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Αφορά ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο νότιο τομέα 

και στη Δυτική Αθήνα.  

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 έχουν εξειδικευθεί μέχρι στιγμής 16 δράσεις, έχουμε 

εκδώσει προσκλήσεις κι έχουμε 35 εντάξεις, ενώ σύντομα θ’ ακολουθήσουν και άλλες 

εντάξεις.  

 

Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της Τριλογίας των Αθηνών, πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι έχουν 

ενταχθεί και υλοποιούνται ή πρόκειται σύντομα να ενταχθούν μια σειρά έργων κυρίως 

στην Αθήνα. Ανάμεσα στα ενταγμένα έργα, βρίσκονται έργα υποδομών πολιτισμού όπως 

το έργο της Πινακοθήκης, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 

στην Πλάκα.  

 

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και του Πειραιά ενισχύεται μια σειρά από 

δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, ενισχύονται κυρίως εκδηλώσεις, φεστιβάλ, όπως το 

Φεστιβάλ Αθηνών, οι Νύχτες Πρεμιέρας, η Μπιενάλε της Αθήνας, αλλά και το Φεστιβάλ 

Ψηφιακών Τεχνών της Αθήνας.  

 

Τέλος, στα ενταγμένα έργα μπορούμε να δούμε και το έργο της δημιουργίας του Ψηφιακού 

Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο του άξονα 2 που αφορά στην 

ενίσχυση δράσεων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας.  

 

Σύντομα όμως πρόκειται να ενταχθούν και άλλα έργα υποδομών πολιτισμού, των οποίων 

ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης θα ξεπεράσει τα 28 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Μέσα σ’ αυτά είναι η επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του παλαιού Μουσείου της 

Ακρόπολης με προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς επίσης και η 

στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, η διαμόρφωση 

αρχαιολογικών διαδρομών και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των μεταλλείων στο 

Λαύριο και τέλος, η στερέωση και αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 

στην Ελευσίνα. 

 

Όμως, τελικά για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια και ν’ αποδίδονται 

όλοι αυτοί οι πόροι; Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει ν’ αποτελεί μέρος μιας συνολικής 

προσπάθειας προώθησης ή καλύτερα marketing. Το πολιτιστικό μας προϊόν είναι 

αδιαμφισβήτητης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε 

ευρήματα και μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί τη βάση του 

σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. 

 

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το προϊόν είναι αναγκαίες οι δράσεις για τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά με τις σωστικές επεμβάσεις στα μνημεία, τη 

διαμόρφωση πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους, την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

επισκεπτών σε πολιτιστικούς χώρους και μνημεία, την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 

πολιτιστικού υλικού, την ενίσχυση δράσεων σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και με άλλες 

δράσεις, διαμορφώνουμε το τελικό πολιτιστικό προϊόν μας, προσδίδοντάς του 

προστιθέμενη αξία και κάνοντάς το έτσι πιο ελκυστικό για τον απλό επισκέπτη και όχι 

μόνο για τους ειδικούς.  

 

Τέλος, υλοποιώντας δράσεις πολιτισμού βοηθάμε στην ανάδειξη και εκμετάλλευση 

συνεργειών κυρίως με τον κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας προσπάθειες, όπως αυτή 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 18 

της ανάδειξης του City Break της Αθήνας. Περισσότερα επισκέψιμα μνημεία και μουσεία, 

καλύτερες υποδομές πολιτισμού και περισσότερες εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισμού, 

δημιουργούν την ανάγκη όχι μόνο της επίσκεψης στην Αθήνα, αλλά και της μεγαλύτερης 

παραμονής στην πρωτεύουσα.  

 

Τέλος, με τη βελτίωση του πολιτιστικού προϊόντος, βελτιώνεται και η εικόνα της Αθήνας 

ως σύγχρονης μητρόπολης και βέβαια και της Αττικής ως μητροπολικής Περιφέρειας». 

 

Το λόγο έλαβε ο τρίτος ομιλητής, κ. Παναγιώτης Νταής, μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και επικεφαλής της επιτελικής δομής του 

ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού.  

   

Αρχικά ο κ. Νταής με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διαζώματος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους στην 5η Συνάντηση του Σωματείου 

με τα Εταιρικά του μέλη. Εν συνεχεία, με την ιδιότητα του Προϊστάμενου της 

Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού μίλησε για το πώς μπορεί 

το Υπουργείο Πολιτισμού να αξιοποιήσει περισσότερο τις δυνατότητες που δίνει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, αναφέροντας περίπου τα εξής: 

 

«Από το 2014 που ξεκίνησε η διαβούλευση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 προσπαθήσαμε να 

θέσουμε τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να συνεχιστεί η υλοποίηση των 

μεγάλων έργων που είχαν αρχίσει στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και για 

διαφόρους λόγους δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή τους. Ο δεύτερος στόχος ήταν η 

υλοποίηση νέων έργων υποδομών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία και 

ο τρίτος να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την οργάνωση δράσεων της σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας.  

 

Όλα τα παραπάνω με προβλήματα που δεν υπήρχαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Το 

πρώτο πρόβλημα είναι η μειωμένη χρηματοδότηση των έργων υποδομών στο πλαίσιο του 

νέου ΕΣΠΑ, ένα γενικότερο πρόβλημα που αντικατοπτρίζεται όμως και στον τομέα του 

πολιτισμού. 

 

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι έχουμε μια νέα φιλοσοφία και κάποια νέα δεδομένα από 

την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα ότι ο τομέας πολιτισμού 

αντιμετωπίζεται πλέον ως τομέα που θα πρέπει ν’ αποδείξει αν συνιστά κρατική ενίσχυση 

ή όχι, αν συνιστά οικονομική δραστηριότητα ή όχι και τέλος αν συνιστά δραστηριότητα 

που επιφέρει οικονομικό πλεονέκτημα στην περιοχή στην οποία αναπτύσσεται σε σχέση 

με άλλες. 

 

Επίσης, είχαμε προβλήματα γιατί υπάρχει μια θεώρηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ότι οι δράσεις του σύγχρονου πολιτισμού δεν είναι επιλέξιμες για τ’ 

αναπτυξιακά προγράμματα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  

 

Όλα αυτά τα προβλήματα, σε συνεργασία με το καθ’ ύλιν αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

αλλά και με την Περιφέρεια Αττικής, τ’ αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτά 

τα προβλήματα, αλλά και έπειτα από οργανωμένη δουλειά των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Πολιτισμού έχουμε ήδη τα πρώτα απτά και ορατά αποτελέσματα αυτής της 

συνεργασίας.  
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Θα μιλήσω μόνο γι’ αυτά που αφορούν την Τριλογία Ελευσίνας, Αθήνας (κέντρου 

Αθήνας) και Λαυρίου. Τις επόμενες ημέρες εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Α. 5 έργα υποδομών: 

η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας με 

1.650.000 ευρώ, η στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός, με 3.426.000 

ευρώ, η αποκατάσταση και συντήρηση θρησκευτικών μνημείων στο κέντρο της Αθήνας 

όπως ο Άγιος Νικόλαος Θων, η Μονή Ασωμάτων Πετράκη, οι Άγιοι Θεόδωροι, ο 

Απόστολος Παύλος στο Μεταξουργείο, η Αγία Μαρίνα Θησείου, έργα που θα εκτελεστούν 

από Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και από την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 4.370.000 ευρώ, η επαναλειτουργία με νέες χρήσεις 

του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, έργο που εντάσσεται με προϋπολογισμό περίπου 

3.000.000 ευρώ και τέλος η διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών και υποδομών 

ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων και μεταλλείων 

της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας στη Λαυρεωτική, με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ.  

 

Στην Ελευσίνα το πρόγραμμα στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του 

αρχαιολογικού χώρου θα εξασφαλίσει την προστασία και στερέωση ορισμένων από τα 

πιο σημαντικά μνημεία της, εξασφαλίζοντας την αναγνωσιμότητά τους και παράλληλα θ’ 

αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του χώρου και τη μεγάλη ιστορική αισθητική 

και εκπαιδευτική αξία του. 

 

Στον Άγιο Θεόδωρο, τη σημαντική αυτή εκκλησία στο κέντρο των Αθηνών, θα γίνουν οι 

αναγκαίες επεμβάσεις για τη στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου και τη συντήρηση 

του διάκοσμού του μετά τις σοβαρές βλάβες που προκάλεσε ο χρόνος, οι σεισμικές 

δονήσεις και διάφορες άλλες επεμβάσεις και παράγοντες.  

 

Με την ολοκλήρωση του έργου θ’ αποκατασταθούν οι ποικίλες φθορές, θα συντηρηθεί ο 

διάκοσμός του και το κυριότερο θα έχει διασφαλιστεί το μνημείο και η συνέχεια της 

παρουσίας του. Επίσης, θα έχει αναδειχθεί η σημασία του για την τέχνη, την ιστορία και 

τη ζωή της πόλης.  

 

Στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θων, κηρυγμένο ιστορικό μνημείο, θα γίνουν 

εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και θα εξασφαλιστεί και εδώ η συνέχεια της 

παρουσίας του ως τοπόσημου στο κέντρο των Αθηνών. 

 

Στο Ναό του Ολυμπίου Διός θα γίνουν εργασίες στερέωσης και συντήρησης του ναού με 

απόλυτο σεβασμό στα δομικά χαρακτηριστικά και τις ιστορικές φάσεις του, θ’ 

αποκατασταθούν τα μέλη που έχουν υποστεί βλάβες, θα συντηρηθούν τα δομικά υλικά 

του. Τέλος, θα διασφαλιστεί η φυσική υπόσταση του ναού, αναβαθμίζοντας έτσι τις 

πολλαπλές αξίες και δίνοντας απαντήσεις σε πλήθος επιστημονικών ερωτημάτων που 

αφορούν την ιστορία και αρχιτεκτονική του.  

 

Το παλιό Μουσείο της Ακρόπολης, το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που 

κατασκευάστηκε για να στεγάσει Μουσείο, θα ενταχθεί σε ένα έργο, μέσω του οποίου θα 

δοθούν νέες χρήσεις στο κτίριο που θα το μετατρέψουν σε μια ανοιχτή μουσειακή 

αποθήκη επισκέψιμη για το κοινό. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτού του έργου θα 

δημιουργηθούν και ανοιχτά εργαστήρια συντήρησης. Έτσι, θα εμπλουτιστεί ποιοτικά η 

εμπειρία που λαμβάνει ο επισκέπτης της Ακρόπολης, έχοντας την ευκαιρία να δει ένα 

χώρο που θ’ αναδείξει την ιστορία των επεμβάσεων στο μνημείο. 
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Τέλος, στην περιοχή του Λαυρίου, τον τρίτο πυλώνα της Τριλογίας, έχουμε το έργο της 

διαμόρφωσης των αρχαιολογικών διαδρομών, καθώς και τις υποδομές ανάδειξης στην 

κοιλάδα Σούριζας Αγριλέζας. Με το έργο αυτό θα παραδοθεί στους πολίτες ένας μίτος 

που θα τους επιτρέπει την ανοιχτή και ασφαλή περιήγηση ανάμεσα στους εκτεταμένους 

ερειπιώνες αρχαίων καταλοίπων, 15 μεταλλουργικών εργαστηριών, μεταλλευτικών 

στοών και φρεάτων, μεταλλείων, οδών, ταφικών μνημείων και σύνθετων κτιρίων που 

βρίσκονται σε πυκνή διασπορά σε όλη την έκταση της κοιλάδας.  

 

Συμπληρωματικά με αυτά τα έργα, λειτουργούν η συνέχιση των έργων αναστήλωσης και 

αποκατάστασης των μνημείων στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με αρχική 

χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, η κατασκευή του Μουσείου Μεταλλουργίας στο 

Λαύριο σε συνεργασία Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Περιφέρειας Αττικής και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ολοκλήρωση των έργων που είχαν αρχίσει στην προηγούμενη 

περίοδο και συνεχίζονται όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο Τσίλερ Λοβέρδου στην 

οδό Μαυρομιχάλη, το Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού στην Πλάκα, το ξενοδοχείο 

“Acropole Palace” στην Πατησίων και το Φρούριο Αιγοσθένων στη Δυτική Αττική.  

 

Τέλος, συνεχίζεται η λειτουργία των χώρων, των μνημείων και των μουσείων στους 

οποίους υλοποιήθηκαν έργα στην προηγούμενη περίοδο, όπως το Εθνικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, ο χώρος στην Ακαδημία Πλάτωνος, οι Καθεδρικοί Ναοί της 

Ορθόδοξης και Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το Φετιχέ Τζαμί στο Μοναστηράκι, 

οι ιεροί ναοί στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 

το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η Ρωμαϊκή Αγορά, η Βραυρώνα, το Σούνιο και το Αμφιάρειο 

στη Ανατολική Αττική.  

 

Δεν είναι όμως αρκετά αυτά. Έχουμε μάθει νομίζω -έστω και με μεγάλη καθυστέρηση- 

ως χώρα ή συνεχίζουμε να μαθαίνουμε ότι μόνο με τα έργα υποδομής δεν έρχεται 

αυτόματα η ανάπτυξη. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί ένα έργο υποδομής να έχει τ’ 

αντίθετα αποτελέσματα. Πρέπει τα έργα υποδομής να συμπληρωθούν από άλλες δράσεις.  

Ο πρώτος ομόκεντρος κύκλος τέτοιων δράσεων στο χώρο του πολιτισμού είναι οι δράσεις 

σύγχρονου πολιτισμού. Αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα 

υποστηρίζουμε και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.  

 

Μέσω του Ε.Σ.Π.Α., λοιπόν, στην προηγούμενη περίοδο, αλλά και τώρα, χρηματοδοτείται 

η οργάνωση εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού που έχουν έναν χαρακτήρα διεθνή, 

επαναλαμβανόμενο, φεστιβαλικό, αλλά και μια δυναμική που μπορεί στην πορεία των 

χρόνων να τους καταστήσει θεσμούς που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι Νύχτες 

Πρεμιέρας, οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών, η Μπιενάλε, η Art Aθήνα, αλλά και 

εκδηλώσεις φορέων όπως της Λυρικής Σκηνής, της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, της 

Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης, του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, του Ωδείου 

Αθηνών. Οι παραπάνω φορείς δεν είναι στενά κρατικοί, δεν είναι εποπτευόμενοι από το 

Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά συνεισφέρουν, είναι φορείς της κοινωνίας των πολιτών 

ακόμα και ιδιωτικοί φορείς, που συνεισφέρουν όμως με την οργανωμένη δουλειά τους 

στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υπηρεσιών προς τους πολίτες της Αττικής και τους 

επισκέπτες της. Και είναι πολλοί οι επισκέπτες που μπορούν να έρθουν στην Αττική για 

να παρακολουθήσουν αυτές τις δράσεις κι από το εσωτερικό κι από το εξωτερικό.  

 

Ούτε αυτά όμως είναι αρκετά, διότι σε κάθε περίπτωση φίλες και φίλοι, το Ε.Σ.Π.Α. δε 

μπορεί να υποκαταστήσει έναν εθνικό αναπτυξιακό ή περιφερειακό σχεδιασμό. Το 
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Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, σίγουρα το σημαντικότερο 

χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά δε μπορεί από μόνο του να είναι αυτό που θα φέρει την 

ανάπτυξη. Πρέπει να υποστηρίξει ένα καλά οργανωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Και το 

Ε.Σ.Π.Α. βεβαίως έχει περιορισμένες δυνατότητες. Το ΕΣΠΑ μπορεί να κάνει μερικά 

πράγματα ακόμα: να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει την υλοποίηση δράσεων 

ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής, το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την 

υλοποίηση δηλαδή ενός καλά σχεδιασμένου marketing plan, να χρηματοδοτήσει 

ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας, να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα κυρίως του τουριστικού 

κλάδου να εκσυγχρονίσει τις υποδομές, ν’ ανανεώσει τον εξοπλισμό, ν’ αναβαθμίσει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και να καταρτίσει το προσωπικό είτε του δημόσιου είτε του 

ιδιωτικού τομέα.  

 

Έως εδώ, όμως, μπορεί να φτάσει το Ε.Σ.Π.Α. Πρέπει να γίνουν κι άλλα πράγματα εκτός 

αυτού του πλαισίου. Για παράδειγμα να λειτουργούν οι χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία 

που είναι τα σημεία μιας αρχαιολογικής διαδρομής με όρους ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας. Δράσεις όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η εύκολη πρόσβαση 

ακόμα και των ΑμΕΑ, η σύγχρονη και ψηφιακή ενημέρωση πληροφόρηση, η παροχή 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες, είναι πράγματα που μπορούν να 

βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία αυτών των χώρων.  

 

Πρέπει, επίσης, να βελτιωθούν οι υποδομές πρόσβασης στους χώρους και τα μουσεία. Δε 

μιλάμε για τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους που ήδη υπάρχουν, αλλά για μικρές 

παρεμβάσεις που θα ενώσουν το χώρο ή το μνημείο με την οδό βασικής πρόσβασης σε 

αυτόν.  

 

Εξίσου σημαντικό είναι να ευαισθητοποιηθούν oι κοινωνικοί κι επαγγελματικοί φορείς, 

ώστε να εντάξουν πλέον το πολιτιστικό προϊόν στη δική τους δράση. Τέλος, ίσως και πιο 

σημαντικό σημείο, να ιδρυθούν φορείς λειτουργίας με αρμοδιότητες Οργανισμού 

Διαχείρισης Προσωπικού, DMO. Θα είναι, δηλαδή, ο φορέας που θα διαχειριστεί και θα 

διοικήσει τον εξωτερικό κύκλο μιας πολιτιστικής διαδρομής, τον κύκλο που περικλείει 

όλους τους μικρότερους κύκλους που είναι στο εσωτερικό τους, το φορέα δηλαδή που θ’ 

αναλάβει το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Aρχών.  

 

Και κλείνω μ’ αυτό: οι προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος είναι πολλές: η ύπαρξη 

χρηματοδότησης, η ύπαρξη επαρκών φορέων, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός κτλ. Η 

κυριότερη προϋπόθεση επιτυχίας είναι, όμως, η συνεργασία μεταξύ φορέων της κεντρικής 

Διοίκησης, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας και της 

ιδιωτικής οικονομίας.  

 

Στην Αττική, το εγχείρημα αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο από τις άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. Και γιατί γίνεται αυτό; Γιατί έχει πολλές ιδιομορφίες.  

 

Κατ' αρχάς είναι η πρωτεύουσα της χώρας, η έδρα της κυβέρνησης και των Υπουργείων 

και όσο και αν τα Υπουργεία έχουν πανελλαδική εμβέλεια, πάντα υπάρχει στο μυαλό του 

κάθε Υπουργού να κάνει κάτι και για την Αθήνα ή την Αττική, την περιοχή δηλαδή που 

έχει έδρα. 

 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν κρατικοί Οργανισμοί με περιφερειακή αρμοδιότητα, 

όπως ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών. Επίσης, η Αττική είναι η μεγαλύτερη 
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Περιφέρεια της χώρας, όπου συναντάμε κατά κανόνα μεγάλους και ισχυρούς Δήμους με 

όρους οικονομίας και πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η έλλειψη ενός μητροπολιτικού 

οργάνου διοίκησης. Υπάρχει ακόμη έλλειψη συζήτησης για το πώς μπορεί να είναι ένα 

τέτοιο μητροπολιτικό όργανο διοίκησης τη στιγμή που σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αυτά τα 

πράγματα είναι λυμένα με διαφορετικούς βαθμούς βεβαίως επιτυχίας.  

 

Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εύρωστες 

επιχειρήσεις. Όλα αυτά δεν τ’ αναφέρω για ν’ αποθαρρύνω ή ν’ απογοητεύσω τη 

συνάντηση αυτή, αλλά κυρίως για να καταδειχθεί ποια είναι η επιπλέον πρόκληση της 

περίπτωσης της Αττικής.  

 

Πριν από 4 χρόνια φάνταζε αδύνατο να γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ήπειρο. Σήμερα, 

όμως, είναι πραγματικότητα.. Πριν από ένα ή δυο χρόνια, φάνταζε πολύ δύσκολο να γίνει 

κάτι αντίστοιχο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα δείτε αύριο τα βήματα που έχουν 

γίνει, ώστε αυτή η ιδέα να έχει πάρει πλέον συγκεκριμένη μορφή και τροχιά υλοποίησης». 

 

Συνοχίζοντας, ο κ. Νταής τόνισε ότι το διήμερο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία ν’ αρχίσει 

η συζήτηση για το πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αντίστοιχη 

πολιτιστική διαδρομή στην Περιφέρεια Αττικής.  

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ευχαρίστησε τον κ. Νταή και έκανε 

μια σύνοψη της πρωτολογίας του, υπενθυμίζοντας τις τρεις προϋποθέσεις επιτυχίας 

των οραματικών προγραμμάτων, δηλαδή την ύπαρξη ενός Πνευματικού πυρήνα, 

συνεργειών και ενός ισχυρού φορέα διαχείρισης του προορισμού.  

 

 

 

«ΤΟ CITY BREAK ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ» 

 

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος περιέγραψε την ατζέντα του πρώτου στρογυλού τραπεζιού 

για το City Break της Αθήνας, συντονιστής του οποίου θα είναι ο κ. Παύλος Τσίμας. 

Πρόσθεσε, επίσης, ότι στο τραπέζι θα συμμετέχουν οι κ.κ. Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος 

του Σ.Ε.Τ.Ε., Ευτύχης Βασιλάκης, αντιπροέδρος της Aegean Airlines, Δημήτριος 

Δημητρίου, Πρόεδρος Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», η κα Μπέτυ 

Χατζηνικολάου, μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εμπειρογνώμονας σε θέματα 

τουρισμού, καθώς και μέσω skype η κα Ελένη Δημοπούλου, Εντεταλμένη 

Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,  

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Παύλος Τσίμας, συντονιστής του πρώτου στρογυλού 

τραπεζιού, με θέμα: «ΤΟ CITY BREAK TΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ». 

Αρχικά, ο κ. Τσίμας ευχαρίστησε τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο που του ανέθεσε το 

ευχάριστο έργο να βρίσκεται στο στρογγυλό τραπέζι που θα προσπαθήσει να περάσει 

από το οραματικό και σχεδιαστικό επίπεδο σε συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες για 

το city break της Αθήνας.  

 

Εν συνεχεία, ο κ. Τσίμας ανέφερε περίπου τα εξής: «Στα 10 χρόνια του Διαζώματος, 

δηλαδή στα 10 χρόνια που συνεργάζομαι με το Σταύρο Μπένο, το πρώτο πράγμα που 

έμαθα είναι ότι τίποτε δε γίνεται αν δεν υπάρχει μια κινούσα ιδέα από πίσω, ένα όραμα, 

ένα πνευματικό περιεχόμενο και ένα ιδεολογικό πλαίσιο. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να 

είναι στόχοι, επιθυμίες ή σχέδια, τα οποία χωρίς την κινούσα ιδέα δεν πάνε πουθενά. 
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Κι εδώ έχουμε αυτή την κινούσα ιδέα, δηλαδή την Τριλογία της Αθήνας. Το ερώτημα 

είναι πώς η Τριλογία, αυτή η κεντρική ιδέα, θα μετασχηματιστεί σ’ ένα αναπτυξιακό 

ελατήριο, μετατρέποντας την Αθήνα στον πρώτο στη Νότια Ευρώπη, προορισμό City 

Break. Δηλαδή πως θα γίνει μια πόλη που θα προσελκύει επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο, 

όχι ως μια πόλη πέρασμα, αλλά ως προορισμός. 

 

Το δεύτερο πράγμα που έμαθα σ’ αυτά τα δέκα χρόνια είναι ότι τίποτε δε γίνεται αν δε 

βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούν ο δημόσιος φορέας, η επιχειρηματικότητα, ο 

ιδιωτικός τομέας, οι υποδομές και η επιστημονική, στην περίπτωσή μας η αρχαιολογική 

κοινότητα. 

 

Το τρίτο που έμαθα είναι ότι για να κάνουμε τα πράγματα με νέο τρόπο πρέπει να τα 

οργανώσουμε και με καινούργιο τρόπο. Έχουμε συνηθίσει ν’ αντιλαμβανόμαστε ότι 

τουριστική πολιτική σημαίνει ένα πρόγραμμα προβολής, το οποίο προβάλλει τον τόπο ως 

τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, δεν αρκεί αυτό. Η επιτυχία του στόχου απαιτεί ένα 

καινούργιο οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης. 

  

Τώρα, είμαστε στο σημείο που μπορούμε να περάσουμε από το επίπεδο του οράματος στο 

επίπεδο της πρακτικής ενέργειας και της πρακτικής δράσης. Στο τραπέζι υπάρχουν  

άνθρωποι που έχουν έχουν αφομοιώσει το στόχο και τον υλοποιούν ήδη. Οπότε, ο δικός 

μου στόχος είναι απλώς να κάνω το συνδετικό κρίκο για να προχωρήσει η συζήτηση 

παρακάτω και να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα». 

 

Αμέσως, ο κ. Τσίμας έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο της Αθήνας, κ. Γιώργο Καμίνη, 

δεδομένου ότι η Αθήνα θα αποτελεί το κέντρο αυτής της Τριλογίας.  

 

Ο κ. Καμίνης ανέφερε εισαγωγικά ότι έχει και η Αθήνα τη δική της τριλογία, την 

Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Εν συνεχεία, ευχαρίστησε για 

την πρόσκληση τόσο το «ΔΙΑΖΩΜΑ», όσο και τον κ. Σταύρο Μπένο, ως ιδρυτή και 

ψυχή του Διαζώματος.  

«Το "ΔΙΑΖΩΜΑ", πρόσθεσε, έχει ως αντικείμενο μέσα από την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς να παρεμβαίνει και να δημιουργεί ανάπτυξη στην ευρύτερη 

έννοιά της. 

 

Ο κ. Μπένος υπήρξε ένας πετυχημένος Δήμαρχος στην Καλαμάτα σε μια πάρα πολύ 

δύσκολη περίοδο, την περίοδο των σεισμών. Μετά μετέτρεψε αυτή την κρίση σε ευκαιρία 

για την πόλη του. Πιστεύω ότι ένας Δήμαρχος -μεταξύ άλλων αρετών- θα πρέπει να 

μπορεί να ενώνει δυνάμεις, να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ όλων των επιπέδων και 

όλων των φορέων. Να φέρνει όσο πιο κοντά μπορεί τους φορείς, τους θεσμούς, το 

κράτος, τις δυο βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό 

τομέα μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη του, την κοινωνία των ενεργών πολιτών 

και τα φιλανθρωπικά Ιδρύματα. 

 

Η δικτύωση, λοιπόν, και η συνένωση δυνάμεων είναι κάτι αυτονόητο σε εποχές κρίσης, 

αλλά και όρος επιβίωσης πια. Και αυτό προϋποθέτει μια κουλτούρα: τα τρία "Σ", δηλαδή 

Συναίνεση, Σύνθεση, Συμβιβασμό. Απαιτείται ένα πνεύμα συναίνεσης και θετικής 

προδιάθεσης, ένα πνεύμα συνένωσης θεσμών και ιδεών από διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Φυσικά είναι απαραίτητη και η μεγάλη τέχνη του συμβιβασμού για να προχωράνε τα 

πράγματα και να πηγαίνουμε όλοι μπροστά. Αυτό είναι ζήτημα κουλτούρας και 
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προδιάθεσης και όχι θέμα νομοθέτησης και θεσμών. Οι θεσμοί, από τη στιγμή που 

υπάρχει αυτή η προδιάθεση και η βούληση, μπορεί να βοηθήσουν.  

 

Στο Δήμο έχουμε προσπαθήσει να εφαρμόσουμε τα τρία "Σ" (Συναίνεση, Σύνθεση, 

Συμβιβασμό) σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα στο προσφυγικό όταν ενέσκυψε όλη αυτή 

η κρίση το 2015. Μια από τις πρώτες μέριμνές μας ήταν να συντονίσουμε όλους τους 

φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς και τις διεθνείς και εγχώριες ΜΚΟ. Με μια 

γενναιόδωρη προσφορά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" δημιουργήσαμε ένα 

συντονιστικό κέντρο για το μεταναστατευτικό. Εκεί συστεγάζεται ο Δήμος μαζί με 77 

φορείς της πόλης οι οποίοι συνεργάζονται για το μεγάλο θέμα του προσφυγικού.  

 

Το ίδιο προσπαθήσαμε και στον τουρισμό. Προχωρήσαμε μεταξύ άλλων σε μια σύμπραξη 

με την Aegean Airlines και το Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να 

δημιουργήσουμε το Athens Tourism Partnership, μια τουριστική σύμπραξη όπου οι δυο 

εταιρείες έβαλαν τα κεφάλαιά τους. Ο Δήμος στράφηκε στο Hellenic Initiative και πήρε 

ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, με το οποίο δημιούργησε μια ψηφιακή καμπάνια 

στοχευμένη κυρίως στο γαλλικό και γερμανικό κοινό. Η καμπάνια αυτή πήγε πάρα πολύ 

καλά.  

 

Πιστεύουμε ότι μεταξύ άλλων συμβάλαμε στο περσινό ρεκόρ των 5 εκατομυρίων 

αφίξεων. Οι αριθμοί για το Α’ τρίμηνο του 2018 μιλάνε για μια αύξηση που θα υπερβεί 

το 10%-15%. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Αθήνα, πάνω στην οποία πρέπει να 

χτίσουμε. 

 

Αυτή, λοιπόν, τη σύμπραξη για την Αθήνα, εμείς με τους εταίρους μας προσπαθούμε να 

τη διευρύνουμε. Εδώ και δυο μήνες μαζί με το Marketing Greece έχουμε αρχίσει την 

καμπάνια "Άνοιξη στην Αθήνα", η οποία κυρίως στρέφεται σε ψηφιακά μέσα και 

κοινωνικά δίκτυα.  

 

Επίσης, πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις στο πεδίο του πολιτισμού, γιατί ο πολιτισμός είναι 

ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και της χώρας. Αυτό εξάλλου 

προωθεί και το "ΔΙΑΖΩΜΑ". 

 

Στην Αθήνα ιδρύσαμε ένα Δίκτυο Πολιτισμού, το Athens Culture Net. Με την ευγενική 

χορηγία του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, στην οποία 

συμμετέχουν όλοι οι σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς της πόλης. Με αυτούς δημιουργούμε 

συνέργειες σε διάφορα επίπεδα. 

 

Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι και να πετύχουμε κι ένα 

κοινό εισιτήριο για τον επισκέπτη της Αθήνας, το οποίο θα του εξασφαλίζει πρόσβαση σε 

διάφορους πολιτιστικούς ή και ψυχαγωγικούς προορισμούς.   

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη πραγματικά πολιτιστική άνοιξη στην Αθήνα. 

Πολλά συνέτειναν σ’ αυτό. Πιστεύω ότι η κρίση εμφανίζει νέες όψεις της κατάστασης, 

ερεθίζει τα πνεύματα και δημιουργεί καλλιτεχνικά ρεύματα. Υπάρχουν κάποιες 

εκδηλώσεις, όπως η Documenta 14, η παγκόσμια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών κ.α. Πάρα 

πολλοί ξένοι καλλιτέχνες ζουν πια στην Αθήνα, έχουν εγκατασταθεί και δημιουργούν. 

Επίσης, η Αθήνα βραβεύτηκε και πέρυσι ως ο περισσότερο ανερχόμενος πολιτιστικός 

προορισμός παγκοσμίως. Τέλος, με την UNESCO φροντίσαμε να κάνουμε την Αθήνα 

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το έτος 2018.  
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Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι κατακερματισμένη σε 66 

Δήμους, οι οποίοι έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες. Έτσι, δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να 

συντονιστούμε.  

 

Αν θέλουμε πραγματικά να δούμε την Αθήνα και την Αττική να εκτινάσσεται θα πρέπει 

να κάνουμε ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό βήμα και να προχωρήσουμε στη δημιουργία 

μιας μητροπολιτικής δομής για την Αθήνα. Αυτή τη μητροπολιτική διακυβέρνηση την 

εφάρμοσαν και σε άλλα μέρη του κόσμου. 

 

Τελειώνω λέγοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια, χρειάστηκε να εργαστούμε πρώτα απ’ όλα 

για ν’ αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες και να στηρίξουμε τον πληθυσμό. Δεν πρέπει 

να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με μεγάλο πρόβλημα αστέγων, 

ανέργων και πολιτικής βίας, τα οποία συχνά πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε.  

 

Στην πρώτη θητεία έπρεπε να εργαστούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία και να 

εξυγιάνουμε το Δήμο. Στη δεύτερη θητεία προχωράμε πια σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα 

υποδομής, με πόρους ευρωπαϊκούς, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ.  

 

Τέλος, έχουμε φέρει για την πόλη ένα αναπτυξιακό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για τις γειτονιές της Αθήνας, πόρους από την 

Περιφέρεια για ν’ ανανεώσουμε όλο το οδικό δίκτυο και ν’ αποκτήσει επιτέλους και η 

τελευταία γειτονιά αποχέτευση στην Αθήνα. Στόχος είναι να δούμε την Αθήνα και την 

Αττική τη δεκαετία 2020-2030 να καταλαμβάνει τη θέση που παγκοσμίως της αρμόζει». 

 

Στο σημείο αυτό ο συντονιστής, κ. Παύλος Τσίμας, ομολόγησε ότι είναι η πρώτη φορά 

που συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει ακόμα το ενιαίο εισιτήριο στην Αθήνα και 

πρότεινε να ενταχθεί η Ελευσίνα και το Λαύριο στο κοινό εισιτήριο. Έπειτα, έδωσε το 

λόγο στον κ. Γιάννη Ρέτσο, Πρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων.  

 

Ο κ. Ρέτσος ευχαρίστησε για την πρόσκληση και εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε 

στη συνάντηση των εταιρικών μελών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Εν συνεχεία ανέφερε 

περίπου τα εξής:  

 

«Θα ξεκινήσω με δυο επισημάνσεις σχετικά με αυτά που άκουσα προηγουμένως και μετά 

θα μιλήσω για το τί κάνουμε στο ΣΕΤΕ, καθώς και για τη στρατηγική που ακολουθούμε 

προκειμένου να γίνει η Αθήνα ένας σύγχρονος City Break προορισμός.  

 

Η πρώτη επισήμανση είναι ότι δυστυχώς η Αθήνα θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια 

να είναι City Break προορισμός, γιατί είναι η μοναδική μεγάλη πόλη της Νοτίου Ευρώπης 

μαζί με τη Ρώμη, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά και ειδικά τα πολιτιστικά που θα 

έπρεπε ήδη να την έχουν καταστήσει σημαντικό City Break προορισμό. 

 

Δεν το καταφέραμε αυτό, ενώ το συζητάμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Ωστόσο, άλλες 

πόλεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν κανένα πολιτιστικό χαρακτηριστικό - για 

παράδειγμα η Βαρκελώνη - έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους City Break προορισμούς 

της Ευρώπης κι όχι της Νοτίου Ευρώπης. Αντίστοιχα η Κωνσταντινούπολη με έντονο 

βέβαια πολιτιστικό στοιχείο, αλλά με πάρα πολλά άλλα μειονεκτήματα, έχει καταφέρει κι 

αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός City Break 

προορισμός. Και η Λισσαβόνα. Άρα λοιπόν η πρόκληση είναι μεγάλη. Τα βήματα που 
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γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικά, μένει να δούμε πώς θα πετύχουμε το 

στόχο.  

 

Η δεύτερη επισήμανση είναι η πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Athens Tourism 

Partnership. Οι δυο εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά χρηματοδοτούν την πρωτοβουλία 

αυτή είναι μέλη του ΣΕΤΕ. Επίσης, ο ΣΕΤΕ από την αρχή αφανώς έχει στηρίξει αυτή την 

πρωτοβουλία. Η Marketing Greece είναι, επίσης, εταιρεία του ΣΕΤΕ και του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Επομένως, πρόκειται για μια σύμπραξη του Ιδιωτικού 

Τομέα, ο οποίος είναι ο τυπικός Campagne Manager αυτής της προσπάθειας με δικούς 

της όρους και χωρίς αμοιβή. 

 

Άρα λοιπόν το Athens Tourism Partnership είναι κάτι το οποίο πραγματικά στηρίζουμε 

και πιστεύουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της 

ανάδειξης της πόλης μας.  

 

Τώρα επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και κάποια στρατηγικά ζητήματα,  τα 

οποία αντιμετωπίζουμε στο ΣΕΤΕ. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η σημερινή συνάντηση στην 

Ελευσίνα δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι από την αρχαιότητα η πόλη ήταν από τις 

σημαντικότερες ιερές πόλεις. Και σήμερα εξακολουθητικά είναι πάρα πολύ σημαντικό 

διότι όπως ξέρουμε, έχει ορισθεί, έχει ανακηρυχθεί και ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης για το 2021. 

 

Στην Ελευσίνα, λοιπόν, παρατηρείς όλα τα στρώματα της εξέλιξης. Είναι ένα ψηφιδωτό 

της ιστορίας, διότι έχουμε το αρχαίο μεγαλείο με τον Αισχύλο, μετά τη Ρωμαιοκρατία, 

ύστερα τη μετατροπή της πόλης από αγροτική σε αστική και τον 20ο αιώνα προπολεμικά 

και μεταπολεμικά, την εκβιομηχάνισή της έως σήμερα.  

Οι προκλήσεις, λοιπόν, οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για μια πόλη με 

τέτοια φορτία σαν την Ελευσίνα είναι τεράστια. Σπουδαία ιστορία, γοητευτική, με όλες 

τις ελληνικές αντιφάσεις και τα προβλήματα που τελικά συνθέτουν και προβάλλουν μια 

μοναδική εικόνα. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ για να φωτίσουμε και ν’ αναδείξουμε το 

πολιτιστικό μας κεφάλαιο, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, την Αρχαία Αθήνα με 

το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο και τον Πειραιά με το παρόν. 

 

Μια ιστορική Τριλογία τόπων που περιγράφουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Όμως, η 

ελληνικότητα όπως έχει πει και ο Χρήστος Γιανναράς, δεν είναι απαραίτητα μόνο τόπος, 

είναι και τρόπος. Συνεπώς, για να προσπαθήσουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση να 

κάνουμε μια υπέρβαση, θα πρέπει να δούμε όχι μόνο τους σημαντικούς τόπους, αλλά 

κυρίως τους τρόπους, με τους οποίους θα πετύχουμε το βέλτιστο, γεφυρώνοντας στην 

περίπτωσή μας τον πολιτισμό με τον τουρισμό, όχι ουτοπικά, αλλά ρεαλιστικά, μ’ 

επιχειρήματα, συντονισμό, συνέργειες και σχεδιασμό.  

 

Ο πολιτισμός και ο τουρισμός πρέπει να γίνουν δυο αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα 

κομμάτια στον ελληνικό γρίφο. Ο πολιτισμός χρειάζεται την υλική υποστήριξη του 

τουρισμού για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να επαναπροσδιοριστεί και ο τουρισμός 

χρειάζεται τον πολιτισμό για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί και να μπορέσει να 

εμπλουτίσει το προϊόν του.  

 

Διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού, σημαίνει καθολικό στρατηγικό σχέδιο, σημαίνει 

εμπνευσμένη στρατηγική που θα σπάει κατεστημένες αντιλήψεις δεκαετιών, που θα 

περιλαμβάνει κράτος, ιδιώτες και φυσικά ολόκληρη την κοινωνία. Η διασύνδεση αυτή θα 
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ταρακουνήσει πολύ κόσμο, που έχει βολευτεί σ’ ένα στατικό μοντέλο εδώ και δεκαετίες 

και βλέπει τον τουρισμό σαν έναν εύκολο βιοπορισμό σαν ένα παράλληλο ευκαιριακό 

εισόδημα.  

 

Προφανώς τίποτε απ’ όλα αυτά δε συμβαίνει. Αν αποφασίσουμε, λοιπόν, να βάλουμε 

σωστά και οργανωμένα, με σεβασμό και ιδιαίτερη προσοχή τον πολιτισμό στο παιχνίδι 

του τουρισμού, τότε θα πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με κατεστημένες νοοτροπίες, με 

συντεχνιακά συμφέροντα, με αντιλήψεις μιας ξεχασμένης Ελλάδας προηγούμενων 

δεκαετιών. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες που αφορούν 

τους πάντες.  

 

Αυτό τί σημαίνει πρακτικά; σημαίνει προσαρμογή του Δημοσίου στις νέες ανάγκες που 

θα γεννηθούν, συνέργειες και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, προσαρμογή και του 

ιδιωτικού τομέα στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν, φορολογικές προβλέψεις από 

πλευράς του κράτους, αλλά και διευκολύνσεις, όπως νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε νέες 

επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν. Τέλος, απαιτούνται πολλές μικρές ή μεγάλες 

επαναστάσεις για τα ελληνικά δεδομένα, όπως π.χ. νέα διευρυμένα ωράρια σε μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους, σύγχρονοι τρόποι φύλαξης με εμπλοκή και του ιδιωτικού 

τομέα, πωλητήρια με μεγάλη γκάμα προϊόντων, αναψυκτήρια που ν’ ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες ανάγκες της εστίασης και πολλά άλλα.  

 

Με λίγα λόγια, η διασύνδεση πολιτισμού και τουρισμού δεν εξαγγέλλεται απλά, αλλά 

υλοποιείται μόνο μέσω ενός αποφασιστικού σχεδίου. Δεν είναι ευχή, ούτε μια απλή 

ιστορία. Το βλέπουμε καθημερινά και σε πολλές περιπτώσεις, όταν γίνονται μικρά και 

δειλά βήματα.  

 

Το είδαμε και πρόσφατα με τα παραδείγματα της αδειοδότησης των αρχαιολογικών 

χώρων, π.χ. με την υπόθεση του Σουνίου. Πολλές χώρες με σημαντική ιστορία, με 

σπουδαία μνημεία έχουν βρει τρόπους να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα με απόλυτο 

σεβασμό στα μνημεία. Αυτό θεωρώ ότι είναι πρώτη προτεραιότητα, αλλά με την ανάλογη 

ευελιξία, με λιγότερη γραφειοκρατία και με σοβαρές κουβέντες. 

 

Εμείς από την πλευρά μας στο ΣΕΤΕ θα στηρίξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια και φυσικά 

θα τροφοδοτήσουμε το δημόσιο διάλογο με προτάσεις, ιδέες, έρευνες, αλλά και 

εφαρμοσμένες πολιτικές στο βαθμό που μας αναλογεί. Και ένα είναι σίγουρο: η 

διασύνδεση πολιτισμού με τον τουρισμό είναι για μας κεντρική προτεραιότητα.  

 

Κλείνοντας, για να έρθω στο κομμάτι της Αθήνας, δεν είναι μόνο το City Break και οι 

μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται. Είναι η ευρύτερη ανάγκη για διασύνδεση πολιτισμού 

με τουρισμό. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ξεχωρίζει και να μας διαφοροποιεί από 

τους ανταγωνιστές μας.  

 

Διότι η λέξη Αθήνα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ταυτισμένη με τον πολιτισμό. Είτε 

μιλάμε για την Αθήνα του Παρθενώνα, παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, είτε για την 

Αθήνα της δημιουργίας, της ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού. 

 

Αν και δεν είμαι φίλος των γκράφιτι, θεωρώ ότι βανδαλίζουν το χώρο και κάτι πρέπει να 

κάνουμε γι’ αυτό, προχθές σ’ έναν τοίχο της Αθήνας είδα γραμμένο ένα σύνθημα το οποίο 

έλεγε “Athens is the new Berlin”. Αυτό που πρακτικά μας λέει ότι η Αθήνα μπορεί κι έχει 

όλες τις δυνατότητες και πρέπει να γίνει ένα κέντρο σύγχρονου πολιτισμού. 
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Η εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή διοργάνωση της Documenta έβαλε την Αθήνα στο 

χάρτη της σύγχρονης τέχνης και μας δείχνει ότι η πόλη έχει απεριόριστες δυνατότητες. 

Μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο αναδεικνύοντας τα μητροπολιτικά 

χαρακτηριστικά της, τα ρεύματα πολιτισμού, τους δημιουργούς, τους νέους που έχουν 

ανάγκη έκφρασης.  

 

Αυτός, εκτός των άλλων είναι ένας τρόπος η πόλη ν’ αποκτήσει πια μια νέα συγκεκριμένη 

ταυτότητα για να μπορέσει έτσι ν’ αναπτύξει το City Break και ν’ ανταγωνιστεί 

σημαντικές πόλεις στον τομέα αυτό. Οι επενδύσεις από πλευράς ξενοδοχείων γίνονται, 

νέα τοπόσημα δημιουργούνται, όπως το Κέντρο Πολιτισμού, το Ίδρυμα «Σταύρος 

Νιάρχος» με τη νέα Λυρική και την Εθνική Βιβλιοθήκη, η επένδυση στο Ελληνικό, η 

αθηναϊκή Ριβιέρα με τη σωστή της αξιοποίηση, μπορούν ν’ αποτελέσουν  νέο πόλο έλξης. 

 

Όπως είπα και στην αρχή, με τη Marketing Greece ο ΣΕΤΕ δουλεύει συστηματικά προς 

την κατεύθυνση προβολής όλου αυτού του πλούτου. Εμείς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι 

και αυτή η αισιοδοξία θα μας δίνει δύναμη για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους 

μας και τελικά να καταφέρουμε να κάνουμε την Αθήνα City Break προορισμό». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Τσίμας έλαβε και πάλι το λόγο και επισήμανε ότι στο στρογγυλό 

τραπέζι υπάρχει ο Δήμος και η Περιφέρεια, οι φορείς της τουριστικής 

επιχειρηματικότητας, καθώς και οι αναγκαίοι δίαυλοι, με τους οποίους ο επισκέπτης 

έρχεται στην Αθήνα, όπως για παράδειγμα  ο αερομεταφορέας. Αμέσως μετά, έδωσε 

το λόγο στον κ. Ευτύχη Βασιλάκη, αντιπροέδρο της Aegean Airlines. 

 

Ο κ. Βασιλάκης πρόσθεσε τα εξής:  

«Τα τελευταία χρόνια με την έμπνευση ανθρώπων -όπως του Σταύρου ή του Δημάρχου- 

αλλά και λόγω της κοινής ανάγκης για συνεργασία έχουν γίνει πολλές κοινές προσπάθειες 

στην κατεύθυνση της προώθησης της Αθήνας. 

  

Εκείνο που φαίνεται να έχει σημασία τώρα είναι πώς αυτές τις προσπάθειες θα τις 

συνθέσουμε μεταξύ τους, διότι μάλλον αυτό είναι το κλασικό ελληνικό δίλημμα και η 

δυσκολία. Γιατί, σε όλους εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα μας αρέσει ν’ 

ακούμε ότι η δική μας η εταιρεία ή ο δικός μας φορέας διακρίνεται στη στήριξη της 

Αθήνας ή κάποιας άλλης περιοχής. Αλλά καλό είναι να το ακούμε λίγο λιγότερο και οι 

προσπάθειες μας ν’ αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερο αποτέλεσμα.  

 

Συνεπώς, το Athens Tourism Partnership πρέπει ν’ αποκτήσει περισσότερους 

υποστηρικτές από την επιχειρηματική κατεύθυνση, αλλά και να συνδεθεί με την 

Περιφέρεια.  

 

H δική μου ανησυχία είναι πώς μπορούν προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει να ενισχυθούν 

από περισσότερο κόσμο, να συνδυαστούν μεταξύ τους και να μη μείνουμε σε προσωπικές 

φιλοδοξίες, αλλά να μπορέσουμε να συνθέσουμε κάτι που να δώσει ένα αποτέλεσμα για 

την Αθήνα. 

  

Και το οφείλουμε αυτό σα μια δεύτερη ωριμότητα του τί σημαίνει κοινωνική προσφορά, 

αλλά και προσφορά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας. Διότι τα δυο πράγματα αυτά 

πάνε μαζί τουλάχιστον στο χώρο του τουρισμού.  
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Μια επισήμανση ακόμα: εποχικότητα -  επέκταση της περιόδου. Νομίζω ότι ειδικά για 

τον πολιτισμό και για τις υποδομές που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό (π.χ. 

αεροδρόμια, δρόμοι κ.α.) η επέκταση της περιόδου πέρα από θέμα ανάπτυξης, 

απασχόλησης και επιτυχίας των επενδύσεων βοηθάει και στην προστασία ή στην 

αποφόρτιση κάποιων πραγμάτων, τα οποία αλλιώς δέχονται διαφορετική πίεση από τον 

τουρισμό αν λειτουργούν μόνο λίγους μήνες.  

  

Σ’ αυτό το κομμάτι, λοιπόν, χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένα προϊόντα 

και συγκεκριμένες φορολογικές πολιτικές ή πολιτικές τελών. Στο κομμάτι «προϊόν» 

έχουμε θετική σταδιακή εξέλιξη. Σ’ αυτό είναι καλό ν’ αντιγράφουμε άλλους, γιατί πολλοί 

άλλοι τα έχουν πάει πολύ καλύτερα από μας στην επέκταση του περιόδου.  

 

Επιπλέον, χρειαζόμαστε και τις κατάλληλες πολιτικές. Πρέπει στην καρδιά και στην 

ψυχική της φορολογικής πολιτικής γύρω από τη χρήση υποδομών, αλλά και από τη 

λειτουργία και την απασχόληση ανθρώπων τουλάχιστον στο χώρο του τουρισμού να 

ενισχυθεί η εποχικότητα. Δε μπορεί η συμμετοχή του κράτους στον τουρισμό να είναι ότι 

πληρώνει το χειμώνα τους ανθρώπους που δε δουλεύουν, επειδή πρέπει να δουλέψουν το 

καλοκαίρι. Δεν είναι καλύτερα να μπορούν να δουλέψουν και λίγο το χειμώνα; 

 

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους έχει γίνει η πρώτη κίνηση, με τη 

διαφοροποίηση στη χρέωση επίσκεψης σε κάποιο μουσείο ή σε κάποιον αρχαιολογικό 

χώρο το χειμώνα. Αλλά αυτό δεν αρκεί.  

  

Για να κλείσω με το ρόλο το δικό μας, προσπαθούμε να επενδύουμε για να μπορέσουμε 

να προσφέρουμε μια πρώτη εικόνα για τη χώρα καλή. Αυτό το κάνουμε φυσικά πρώτα 

απ’ όλα για τους μετόχους και τους εργαζομένους μας και μετά για το όποιο αποτύπωμα 

αφήνει στους χώρους και στη χώρα που λειτουργούμε».  

 

Στο σημείο αυτό μέσω skype τοποθετήθηκε η κα Ελένη Δημοπούλου, εντεταλμένη 

Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, αναφέροντας περίπου τα εξής:  

«Θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει πια αυτή η κουβέντα για όλη την Αττική, για την προβολή 

και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της. Είναι πολύ σπουδαία η πρωτεύουσά 

μας, η Αθήνα, λόγω της μεγάλης ιστορίας της και του πολιτισμού της. Ωστόσο, σιγά - σιγά 

πρέπει να προσθέτουμε και άλλους προορισμούς της Αττικής, τους οποίους πρέπει να τους 

ωριμάσουμε. Αυτό υποστηρίζουμε εμείς ως Περιφέρεια που είμαστε υπεύθυνοι για το 

σχεδιασμό της τουριστικής προβολής της Αττικής. Αυτό θα δώσει το μεγαλύτερο 

προβάδισμα και στην Αθήνα και συνολικά στην Αττική. Έχουμε στα χέρια μας έναν 

ακατέργαστο θησαυρό που πρέπει όλοι μαζί να σκύψουμε πάνω του και να το 

δουλέψουμε.  

 

Ο συντονιστής ευχαρίστησε θερμά την κα Δημοπούλου για την παρέμβασή της και 

έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτριο Δημητρίου, Πρόεδρο Διεθνούς Αερολιμένα 

«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κ. Δημητρίου επισήμανε τα εξής: 

 

«Κατ' αρχήν νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συνάντηση, στην οποία με 

μεγάλη χαρά συμμετέχουμε. Υπάρχει μια διαρκής συνεργασία και με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" και 

με άλλος φορείς για την προώθηση της Αθήνας ως προορισμού. Αυτό που εμείς 

πιστεύουμε ότι είναι ένα κρίσιμο θέμα είναι ο τρόπος που φτάνουν οι επισκέπτες στον 

προορισμό και φυσικά οι υποδομές, όπως τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι 

αυτοκινητόδρομοι και τα λοιπά. Εμείς πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
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έχουν αναπτυχθεί οι υποδομές και οι επενδύσεις που έχουν γίνει είναι σε αρκετά καλό 

επίπεδο. 

 

Για μας η προτεραιότητα, επίσης, είναι τα θέματα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να τα 

έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Πρέπει να υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ετοιμότητας, με 

όρους αγοράς, αλλά και με όρους σχεδιασμού και συνέπειας. Πρέπει να παρέχουμε 

υπηρεσίες με αρκετά μεγάλο και υψηλό επίπεδο συνέπειας και φυσικά με γνώμωνα την 

καινοτομία. 

 

Η καινοτομία είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, εκφράζει τον σύγχρονο τρόπο που κινούνται 

οι άνθρωποι, ειδικά στο δυτικό κόσμο. Έτσι, οι υποδομές μας πρέπει να γίνουν 

σύγχρονες, να εκσυγχρονιστούν με νέες εφαρμογές και νέα προϊόντα. Πρέπει να 

ενταχθούν σε αυτό που λέμε "πακέτο υπηρεσιών", το οποίο πρέπει να προσφέρουμε για 

να μπορέσουμε κι εμείς να ανταγωνιστούμε μεγαλύτερους προορισμούς και να 

επεκτείνουμε χρονικές περιόδους. 

 

Πιστεύω ισχυρά ότι υπάρχουν τρία «Σ» και τρία «Α». Πρέπει να υπάρχει Συνεργασία, 

Συνέργειες και Σχεδιασμός. Για εμένα το θέμα της συνεργασίας, της συνέργειας και του 

σχεδιασμού είναι κρίσιμο για να μπορέσουμε να δούμε τα τρία "Α" που είναι 

Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα και Ανάπτυξη. 

 

Στη συνεργασία, τις συνέργειες και το σχεδιασμό έχουν ρόλο φορείς σαν το ΔΙΑΖΩΜΑ, 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις είτε μέσω των Ενώσεών τους, είτε 

απ΄ευθείας. Επιπλέον, απαιτείται ένα άλλο «Σ» που λέγεται Συντονισμός για όλα αυτά. 

Δυστυχώς, δεν φημιζόμαστε πολύ σαν χώρα και σαν βιομηχανία για το συντονισμό μας. 

 

Και όταν μιλάμε για την εικόνα που παρέχει η χώρα, οι υποδομές της είναι κι αυτό ένα 

κομμάτι της εικόνας της. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό. Όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τις ανάγκες που 

έχουν οι πελάτες μας και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί τους. 

 

Έτσι πρέπει να δώσουμε έμφαση στις νέες τεχνολογίες για να αυξήσουμε το μερίδιο 

αγοράς μας. Όσον αφορά την αποδοτικότητα είναι κρίσιμο να υπάρχουν βιώσιμες 

επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο να λειτουργούν μέσα σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να μην 

προσπαθούμε να γίνουμε ανταγωνισμοί με άλλους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι 

έχουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα το φορολογικό. 

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, γιατί ανάπτυξη 

σημαίνει προφανώς όλα αυτά που είπα πριν συν την αειφόρο ανάπτυξη, να έχουμε δηλαδή 

ένα περιβαλλοντικό πρόσημο και ένα κοινωνικό μέρισμα. Πρέπει να υπάρχει έντονη 

κοινωνική ευθύνη όλων αυτών των δράσεων, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει όλα αυτά 

να γυρίσουν με κάποιο τρόπο πίσω στην κοινωνία. Γιατί ενώ θεωρείται αυτονόητο να 

έχεις πάρα πολλούς τουρίστες, κάποια φορά αυτό μπορεί να φέρει τα ανάποδα 

αποτελέσματα (όπως π.χ. η Βαρκελώνη). Έτσι το κοινωνικό μέρισμα και ο κοινωνικός 

ρόλος είναι κρίσιμος, γι' αυτό τον λόγο απαιτείται συνέργεια, συνεργασία και σχεδιασμός. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια έντονα θετική πορεία. Υπάρχει μια διέγερση 

της επιχειρηματικότητας και στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και στις επιχειρήσεις των 

μεταφορών. Είναι ένα θετικό momentum, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στα 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 31 

επόμενα χρόνια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και η κεντρική πολιτεία πρέπει να λάβουν 

υπ’ όψιν τους ότι χρειάζεται το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν αυτές 

οι επιχειρήσεις να κάνουν βιώσιμες επενδύσεις και να λειτουργούν σε περιβάλλον 

ασφάλειας για να μπορέσουν να φέρουν περισσότερους επισκέπτες και περισσότερα 

οφέλη τελικά για την κοινωνία». 

 

Αμέσως μετά, δόθηκε ο λόγος στην κα Μπέττυ Χαρζηνικολάου, νομικό, τακτικό μέλος 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εμπειρογνώμωνα σε θέματα Τουρισμού. Η κα 

Χατζηνικολάου πρόσθεσε τα ακόλουθα: 

 

«Το 2004 λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς - ήμουν ακόμη στον ΕΟΤ - κάναμε εισηγήσεις 

για το πώς θα προσελκύσουμε αστικό τουρισμό στην Αθήνα. Διότι τα μεγέθη αστικού 

τουρισμού που είχε τότε ήταν πάρα πολύ μικρά και δυσανάλογα με την προσφορά και τα 

αξιοθέατα της. 

 

Σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Αθήνα είναι πλέον προορισμός αστικού 

τουρισμού, προορισμός city break και μάλιστα πολύ επιτυχημένος τα τελευταία χρόνια,  

με μια μεγάλη άνοδο από χρόνο σε χρόνο. Επομένως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να 

έχουμε πολλές νέες ξενοδοχειακές κλίνες, αλλά και πολλές νέες ιδιωτικές κλίνες, 

ανεξέλεγκτου αριθμού.  Αυτό είναι ένα γεγονός που με προβληματίζει. 

 

Ένα ακόμη γεγονός που με προβληματίζει είναι ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε μεγάλες 

συγκεντρώσεις επισκεπτών. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της ανόδου, 

τώρα είναι η ώρα να ληφθούν μέτρα, όπως διαφοροποιήσεις τιμών ανά εποχές για να 

μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κατανομή στο χρόνο, συστήματα διαχείρισης 

επισκεπτών στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία κ.α. 

 

Πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία τις συγκρούσεις κοινωνικού χαρακτήρα λόγω της 

μεγάλης διάθεσης ιδιωτικών κατοικιών προς τους τουρίστες και της ανόδου των ενοικίων 

που είναι αναπόφευκτη, ενώ λόγω της κρίσης οι μισθοί, οι συντάξεις δεν έχουν αυξηθεί. 

Επίσης, πρέπει να αποφύγουμε υπερβολικούς συνωστισμούς στα σημεία ενδιαφέροντος. 

Επομένως, απαιτείται διαχείριση επισκεπτών με ένα τρόπο πολύ πιο οργανωμένο από 

αυτόν που υπάρχει σήμερα μέσα από συνέργειες.  

 

Ένα δεύτερο θέμα είναι με τι τρόπο θα μπορέσει η Αθήνα να αξιοποιήσει όλη τη γύρω 

περιοχή, πως θα μπορέσει δηλαδή σαν προορισμός που είναι ήδη καθιερωμένος πια, να 

κρατήσει τον τουρίστα περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο-τυποποιημένο city break. 

Ήδη έχει αρχίσει να το κάνει, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που βγήκαν προχθές 

από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 2017 η παραμονή στην Αττική είναι 5,7 νύχτες. Αυτό 

είναι αρκετά σημαντικό, καθώς ξεπερνά το μέσο όρο παραμονής ενός τυπικού city break.  

 

Όμως γύρω από την Αθήνα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να 

αξιοποιηθούν. Με ποιους τρόπους; Με τη δημιουργία ειδικών θεματικών προϊόντων. 

Στην περίπτωσή μας ως "ΔΙΑΖΩΜΑ" μας ενδιαφέρουν τα προϊόντα του πολιτιστικού 

τουρισμού.  

 

Για παράδειγμα στα λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα υπάρχει ο Πειραιάς, ο οποίος 

έχει μια φοβερή ιστορία. Αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς δέχεται όλη την επιβάρυνση από τα 

κρουαζιερόπλοια (συνωστισμό των πούλμαν, των ταξί κ.α.), αλλά και την επιβάρυνση 
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από τα καυσαέρια και τις εκπομπές των πλοίων. Ωστόσο, η αγορά και οι κάτοικοι του 

Πειραιά δεν κερδίζουν τίποτε. Υπάρχει μόνο μια διέλευση. 

 

Αυτό το πράγμα με τη δημιουργία ειδικών προϊόντων και συγκεκριμένα πολιτιστικών 

προϊόντων μπορεί σταδιακά να αμβλυνθεί. Φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει όταν θα 

αρχίσουν να έρχονται με τη θαλάσσια οδό του δρόμου του μεταξιού τα κινέζικα 

κρουαζιερόπλοια, κινέζικου μεγέθους. Είναι αδύνατο πια αυτοί οι τουρίστες να 

πηγαίνουν όλοι στο Μουσείο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη. Θα πρέπει να έχουμε 

άπειρα, αλλά πολύ ενδιαφέροντα και καλά οργανωμένα πολιτιστικά προϊόντα για να 

μπορούν να εναλλάσσονται οι τουρίστες. Αυτή τη λογική προσπαθεί να προωθήσει και η 

Περιφέρεια. Και οι προορισμοί της Αττικής είναι περισσότεροι από της Αθήνας και 

μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, εμπλουτίζοντας την προσφορά της Αθήνας 

(π.χ. νότια παραλιακή ζώνη, ανατολική τουριστική ζώνη της Αττικής).  

 

Επομένως, υπάρχουν προορισμοί στην Αττική που πρέπει κι αυτοί να αρχίσουν να 

αξιοποιούνται. Κατά τη γνώμη μου η λύση για να αρχίσει να μένει ο κόσμος και εκεί, 

έστω λιγότερες μέρες, είναι να δημιουργήσουμε ειδικά προϊόντα. Αυτά τα ειδικά προϊόντα 

προφανώς δεν αρκεί να έχουν μόνο υποδομές. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι το 

Υπουργείο Πολιτισμού που προφανώς έχει τον κύριο λόγο στις αρχαιολογικές υποδομές, 

δεν μπορεί να κάνει την υπόλοιπη οργάνωση. Την υπόλοιπη οργάνωση, δηλαδή το 

marketing και τα ψηφιακά, θα την κάνουμε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

περιοχής και με τη συνδρομή του Διαζώματος και του ιδιωτικού τομέα. 

 

Ουσιαστικά αν δεν έχουμε αυτή την οργάνωση, δηλαδή το marketing, τα ψηφιακά και το 

φορέα διαχείρισης δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτε παραπάνω από αυτά που έχουν 

επιτευχθεί στα προηγούμενα Ε.Σ.Π.Α. από το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή 

αναστηλώσεις σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, που δυστυχώς δεν τα ξέρει κανείς». 

 

Στο σημείο αυτό ο συντονιστής έθεσε το ερώτημα αν αυτό που συζητείται είναι η 

δημιουργία μιας ενιαίας πολιτιστικής διαδρομής που θα αφορά την Αττική, δηλαδή τον 

άξονα Ελευσίνα – Αθήνα (κλασική Αθήνα) – Λαύριο. 

 

Ακολούθως, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επισήμανε ότι παντού – όπου 

επεμβαίνει το ΔΙΑΖΩΜΑ – διαπιστώνεται ένας φόβος.  

 

«Μέχρι πρότινος, πρόσθεσε, υπήρχε και φόβος να αγγίξουμε συνολικά τα μνημεία και να 

αναπτυχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός. Τώρα αισθάνομαι ότι φόβος υπάρχει και στους 

ομιλητές. Σας το λέω κατηγορηματικά: η ιστορία της Αθήνας θα μας εκδικηθεί αν δεν 

πάμε στη μεγάλη της εικόνα. Βλέπω ότι τη μεγάλη εικόνα την προσεγγίζετε με διαδοχικές 

προσεγγίσεις, ενώ πρέπει να ξεκινήσουμε με θάρρος. Η μεγάλη εικόνα πρέπει να είναι η 

προμετωπίδα μας. Η μεγάλη εικόνα είναι η τριλογία. Βλέπω ότι αυτό ειλικρινά, παρά την 

προσπάθειά σας, δεν έχει αγγίζει τη χώρα και τους θεσμούς της και κυρίως εσάς που 

πασχίζετε και παλεύετε.  

 

Όλα πρέπει να υπαχθούν στην τριλογία. Αυτά που είπατε όλοι για τη Ριβιέρα, ακόμη και 

τη μεγάλη επένδυση του Ελληνικού και για τους άλλους πυλώνες που δημιουργούνται, δεν 

θα έχουν κανένα νόημα, αν δεν αποκτήσει το προϊόν αυτό ένα ρωμαλέο πνευματικό 

πυρήνα και μια ρωμαλέα διοίκηση και με όχημα της συνέργειες. Επαναλαμβάνω το 

τρίπτυχο, τη μεγάλη εικόνα, Αθήνα, Ελευσίνα, Λαύριο. 
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Δηλαδή ξέρετε τι κάνουμε στην Ελλάδα; Επειδή συναντούμε συνεχώς προβλήματα, 

προσπαθούμε κατά περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και ξεχνάμε τη 

βασική συνταγή. Δηλαδή όταν σχεδιάζουμε κάτι, πρέπει να σκεφτόμαστε τι θέλουμε, την 

πολιτική μας επιθυμία -εγώ δεν διστάζω να λέω «τα όνειρά μας»- και μετά να βρίσκουμε 

μηχανισμούς υλοποίησης των ονείρων μας. Πολλές φορές ξεκινάμε ανάποδα, επειδή 

ξέρουμε ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν δεν ξεχάσουμε τα εμπόδια και δεν ξεκινήσουμε από 

τη μεγάλη εικόνα, πάλι το διήμερο αυτό δεν θα έχει αποδώσει καρπούς. 

 

Βεβαίως αυτό στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει προχωρήσει. Έχει επιτευχθεί, δηλαδή η κοινή 

σύμπτωση στο πνευματικό περιεχόμενο των προγραμμάτων. Έχει προχωρήσει αυτή η 

μέθεξη, με τον Πλατωνική έννοια.  

 

Και χρησιμοποιώ μια φράση του Σόιμπλε που είναι ο πυρήνας του management, δηλαδή 

της συναισθηματικής νοημοσύνης «… αν δεν το κάνουμε ιδιοκτησία μας κάτι, δεν 

περπατάει».  

 

Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, αφού έκανε άπειρες προσπάθειες για 

συνέργειες, στο τέλος μαζί με την Aegean Airlines και το ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, 

έφτιαξαν ένα πρόγραμμα για τα όρια της Αθήνας. Στην ουσία δηλαδή μια μορφή 

αυτοπεριορισμού. 

 

Αυτό συμβαίνει συχνά από φόβο στην πατρίδα μας. Αλλά, δυστυχώς μιλάμε για 

ακρωτηριασμό. Οι Νεοέλληνες έχουμε ακρωτηριάσει την κλασική Αθήνα. Και κοιτάξτε 

την αντίφαση τώρα: ως χώρα, έχουμε κάνει τις βασικές υποδομές. Δηλαδή το να 

συνδεθούμε με το Λαύριο και με την Ελευσίνα κοστίζει ελάχιστα από άποψη οικονομικών 

πόρων.  

 

Σας καλώ, λοιπόν, όλους να ονειρευτούμε. Όπου ονειρευτήκαμε γίνονται θαύματα, όπως 

για παράδειγμα στο πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της 

Ηπείρου. Εγώ αυτό σας προτείνω σήμερα: να ονειρευτούμε και να μην 

αυτοπεριοριζόμαστε. Όλα θα συμβούν ωραία, αν δεν χάσουμε τη μεγάλη εικόνα». 

 

Έπειτα, ο συντονιστής πρόσθεσε σχετικά με τα παραπάνω τα εξής:  

«Στον κόσμο σήμερα στα πάντα, από την πολιτική μέχρι την επιχειρηματικότητα, η 

βασική αναζήτηση και το βασικό εργαλείο είναι το story telling, δηλαδή μια ελκυστική 

ιστορία, μια "αφήγηση"». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Τσίμας ανέφερε ως σχετικό παράδειγμα την επιτυχημένη 

περίπτωση της Βαρκελώνης, η οποία μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες βάσισε το 

αφήγημά της στη θάλασσα και άνοιξε δρόμους προς στην παραλία και ταυτόχρονα 

ανέδειξε το μύθο της πόλης της, δηλαδή την ποδοσφαιρική της ομάδα, τον Πικάσο και 

τον Γκαουντί. Τόνισε, επίσης, ότι για την απογείωση της Βαρκελώνης ως city break 

βοήθησε και η συστηματική προσπάθεια να φτιαχτούν stories και αφηγήσεις. 

Πρόσθεσε και το παράδειγμα του Βερολίνου, το οποίο προσελκύει καλλιτέχνες.  

 

«Στην περίπτωση της Αθήνας, συνέχισε, έχουμε μια μεγάλη αφήγηση. Ο άνθρωπος που 

θέλει να έρθει στην Αθήνα έχει μια αφήγηση στο μυαλό του για το τι σημαίνει Αθήνα για 

τον κόσμο: η αρχαία κλασική Αθήνα, η σκέψη και η τέχνη που γεννήθηκε στην Αθήνα, 

κάτι σημαίνει για όλο τον κόσμο.  
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Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε σε αυτή την κεντρική 

αφήγηση – την οποία κάθε πολιτισμένος άνθρωπος έχει μάθει από το σχολείο του- και 

άλλες εναλλακτικές αφηγήσεις. Ας πούμε την αφήγηση Αθήνα, Ελευσίνα, Λαύριο. Ο 

κόσμος ξέρει τι είναι η Αθήνα, αλλά δεν ξέρει ότι η Αθήνα δεν υπήρχε χωρίς το Λαύριο 

και την Ελευσίνα. Πάνω σε αυτό το αφήγημα η πόλη πρέπει να χτίσει τη σύνδεση των 

υποδομών της, τη συνέργεια των φορέων της και ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο 

μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του προϊόντος της.  

 

Το πρώτο πράγμα και η αληθινή δύναμη είναι να μπορείς να πεις μια ιστορία που ανοίγει 

τις πόρτες, τα αυτιά και τα μάτια των ανθρώπων και σε κάνει να τους κερδίζεις. Έτσι 

κερδίζουν οι πόλεις το μέλλον τους και φαντάζομαι ότι είμαστε πολύ μακριά από το 

επίπεδο του κατοίκου της Βαρκελώνης που δεν επιθυμεί άλλους τουρίστες. Γιατί ο 

κάτοικος της Βαρκελώνης αισθάνεται ότι αυτή είναι μια πόλη που του ανήκει. Νομίζω 

ότι ο κάτοικος της Αθήνας ποτέ δεν θα έφτανε στο σημείο να πει «αυτή είναι η πόλη μου, 

δεν θέλω ξένους». Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πόλη που δεν 

ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει σε όλο τον κόσμο και έχουμε μια υποχρέωση -εκτός από το 

όφελος που παίρνουμε από αυτό- να τη μοιραζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο. 

 

Άρα το να κάνουμε την Αθήνα city break δεν είναι για να ζήσουμε εμείς καλύτερα, να 

λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα ή να έχουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο, είναι για 

να εκπληρώσουμε καλύτερα και την υποχρέωσή μας: να μοιραστούμε δηλαδή την πόλη 

μας με τους άλλους ανθρώπους». 

 

Αμέσως μετά, έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Συριανό, Γενικό Διευθυντή της «Μορέας 

Α.Ε.» και Πρόεδρο του Συνδέσμου των μεγάλων τεχνικών εταιρειών, ο οποίος μίλησε 

για τις υποδομές, αναφέροντας περίπου τα εξής:  

 

«Θέλουμε τη διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, τη διασύνδεση των διαφόρων 

μνημείων έξω από την τριλογία, αλλά και μέσα στην ίδια την τριλογία. Με ποιον τρόπο; 

 

Η Αθήνα κατ' αρχήν έχει ανάγκη πρώτο, δεύτερο δακτύλιο, ακτινωτούς δρόμους και όλα 

αυτά μέσα από μια υπογειοποίηση. Έχει τη δυνατότητα να γίνει πολύ πιο φιλική, με 

απεριόριστες πεζοδρομήσεις, να γίνει φιλική στο περιβάλλον και να ανοιχτεί στη 

θάλασσα, χωρίς το πρόβλημα κορεσμού του Πειραιά. Σε ένα πρόσφατο συνέδριο στην 

Περιφέρεια ακούστηκαν μάλιστα οι προθέσεις να μεταφερθεί το λιμάνι της ακτοπλοΐας 

από τον Πειραιά στο Λαύριο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζεται και μια επέκταση της 

Αττικής Οδού προς το Λαύριο, καθώς κι ένας Προαστιακός Σιδηρόδρομος προς το 

Λαύριο. Επίσης, χρειάζεται επέκταση δρόμου αντίστοιχου με την Αττική Οδό προς τη 

Ραφήνα και Προαστιακός προς τη Ραφήνα. Όλα αυτά διασυνδέουν, επίσης, τουριστικούς 

και πολιτιστικούς προορισμούς.  

 

Επιπλέον, η πόλη και η Περιφέρεια θα γίνουν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον 

το οποίο είναι εξαιρετικά φορτισμένο και φορτωμένο. Ξέρετε τι τεράστια δυνατότητα 

απελευθέρωσης θα δώσει αυτή η διέξοδος προς το Λαύριο από πλευράς περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης του Πειραιά και τι δυνατότητα περαιτέρω αναπτυξιακής δυναμικής του 

Πειραιά;  

 

Και όλα αυτά -θα μου πει κανείς- είναι οράματα. Πως μπορούν να γίνουν και που 

υπάρχουν τα χρήματα. Λεφτά για έργα βιώσιμα και ανταποδοτικά υπάρχουν. Γιατί 

υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων μέσα από ιδιωτική πρωτοβουλία με ανάπτυξη 
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ΣΔΙΤ σε κλίμακα ιδιαίτερα σοβαρή. Και τέτοιες προτάσεις ήδη κάνουμε και συζητάμε με 

την πολιτεία. Σιγά - σιγά φτάσαμε σε ένα σημείο να βλέπουμε προσεγγίσεις άλλης μορφής, 

οι οποίες πραγματικά μπορούν να δώσουν διέξοδο και μια δυναμική, η οποία δεν έχει 

τέλος. Η Αθήνα και η Περιφέρεια της Αττικής είναι πραγματικά από τις προνομιούχες 

περιοχές, οι οποίες έχουν μια τεράστια δυναμική.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους όποιους περιορισμένους πόρους και τα νέα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, έχει τη δυνατότητα να δώσει πόρους ιδιαίτερα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι τεράστιες». 

 

Εν συνεχεία, τοποθετήθηκε ξανά ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος 

επισήμανε ότι ο μεγάλος ασθενής στην Ελλάδα, αυτός που εμποδίζει να γίνουν τα 

όνειρα πραγματικότητα, είναι το κράτος. Επιπλέον, επισήμανε ότι η κρίση είναι μια 

μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξει η χώρα, αλλά ότι δυστυχώς αντί να πάνε μπροστά τα 

πράγματα, πάνε πίσω.  

Ακολούθως, δευτερολόγησε ο κ. Ρέτσος, αναφέροντας περίπου τα εξής: «Πρέπει να 

είσαι οραματιστής για να μπορέσεις να φτάσεις στο στόχο. Σαν επιχειρηματίας 

αναγκάζεσαι να είσαι και πραγματιστής και ρεαλιστής. Αλλά, το πιο σημαντικό είναι οι 

μικρές νίκες πρώτα για να μπορέσεις τελικά να πιάσεις το μεγάλο στόχο για το μεγάλο 

όραμα.  

 

Αναφέρω ως παράδειγμα το Μουσείο της Ακρόπολης που ουσιαστικά είναι κρατικός 

φορέας Διοίκησης είναι, αλλά έχει μπορέσει να λειτουργήσει και να προσομοιάζει η 

λειτουργία του στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή πρότυπα. Γιατί αυτό το πετυχημένο 

παράδειγμα να μην μπορούμε να το αντιγράψουμε και στους υπόλοιπους, ή στους δέκα 

πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, να τους αναδείξουμε και να τους συνδέσουμε 

με το τουριστικό μας προϊόν; 

 

Στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ η επισκεψιμότητά της,  αλλά και 

η ποιότητα του κόσμου που την επισκέπτεται. Δηλαδή στην Αθήνα έρχονται άνθρωποι, οι 

οποίοι είναι πολύ μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας από το μέσο τουρίστα που 

επισκέπτεται τη χώρα μας και οι οποίοι έχουν και αυξημένες απαιτήσεις.  

 

Συνεπώς, πρέπει να κάνουμε αυτές τις μικρές νίκες για να μπορέσουμε στη συνέχεια 

οραματικά να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο σχέδιο. Άρα, ας χρησιμοποιήσουμε κάποια 

πετυχημένα παραδείγματα, να τα αντιγράψουμε, να τα διευρύνουμε λιγάκι και στη 

συνέχεια βήμα–βήμα να πετύχουμε το μεγάλο στόχο». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των παρευρισκομένων. Μεταξύ άλλων η κα Δανάη 

Αντωνάκου, μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία  

δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου του Διαζώματος με τα Πανεπιστήμια της Βενετίας 

και της Ισπανίας και την Περιφέρεια Λάτσιο στη Ρώμη.  

 

Εν συνεχεία, τοποθετήθηκε ο κ. Γιάννης Σπιλάνης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο 

οποίος τόνισε ότι η Τριλογία της Αττικής είναι μια πρόκληση, καθώς και το ότι η 

Αθήνα είναι εκπαίδευση, ψυχαγωγία, φιλοσοφία. «Το story telling της Αθήνας, 

πρόσθεσε, πρέπει να έχει και μια φυσική παρουσία. Κάπου στην Αθήνα πρέπει να λέγεται 

η ιστορία της πόλης πρώτα για τους κατοίκους της. 
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Και ένα τελευταίο: σχετικά με το DMO -που πλέον είναι δύο MM, marketing και 

management-, το management της πόλης χρειάζεται πολύ περισσότερο από το 

marketing, το οποίο θα πρέπει να έχει όραμα, διακυβέρνηση, σχέδιο και έργα. Και βέβαια 

πάντα η πανεπιστημιακή πλευρά θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει στον σχεδιασμό αυτό». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, καθηγητής πολεοδομίας-

χωροταξίας στον Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος πρόσθεσε και μια άλλη βασική 

παράμετρο, απαραίτητη για να λειτουργήσει το όλο σύστημα, την εικόνα της πόλης και 

την εμπειρία του επισκέπτη όταν κινείται μέσα στην πόλη.  

 

«Στην περίπτωση της Αθήνας, συνέχισε, και των άλλων περιοχών της Αττικής, του 

Λαυρίου, της Ελευσίνας, του Πειραιά, αλλά κι άλλων κόμβων, η αστική εικόνα είναι 

εξαιρετικά προβληματική, πέρα των υποδομών, σε επίπεδο σχεδιασμού του δημόσιου 

χώρου, σε επίπεδο κτηρίων, σε επίπεδο διατηρητέων που καταρρέουν, σε επίπεδο 

γκράφιτι που κατά κανόνα ρυπαίνουν, σε επίπεδο ασφάλειας της καθημερινότητας, σε 

επίπεδο δυνατότητας να σχεδιάσεις την καθημερινότητά σου μέσα στην Αθήνα κ.λπ. Όλα 

αυτά αποτελούν βασικές εισροές ενός τέτοιου σχηματισμού και πρέπει κάπως να 

ενσωματώσουμε κι αυτή την παράμετρο μέσα στο όλο σχήμα».  

 

Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Νίκου Κουτσιανά, προέδρου της APIVITA.  

 

«Κάθε φορά που έρχομαι σε συναντήσεις του Διαζώματος είναι μια επιβεβαίωση των 

πεποιθήσεών μου… το όνειρο. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" σήμερα είναι ένα παράδειγμα, το οποίο 

έχει σχεδιασμό, στρατηγική, όραμα και αποτελέσματα. Είναι ένα παράδειγμα εθνικής 

συνεννόησης. Το έλλειμμα είναι ότι δεν υπάρχει εθνική συνεννόηση σήμερα. Γιατί αν 

υπήρχε, όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε, θα είχαν μπει σε ένα διαφορετικό επίπεδο.  

 

Όλοι ξέρουμε ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Το πρώτο και 

το μεγάλο είναι ο πολιτισμός. Ακολουθούν ο τουρισμός, τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα, 

θέματα δηλαδή περιβάλλοντος κ.α.  

 

Πρέπει στα πλαίσια της εθνικής συνεννόησης και της αλλαγής νοοτροπίας να ξαναδούμε 

την Ελλάδα μας, να την ερωτευθούμε. Πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα, να είμαστε 

πραγματιστές και να βοηθήσουμε το "ΔΙΑΖΩΜΑ". Διότι η ανατροφοδότηση του 

πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας θα είναι και το αύριο της Ελλάδας». 

 

Κλείνοντας τον κύκλο, ο συντονιστής, κ. Παύλος Τσίμας υπενθύμισε ότι υπάρχει το 

όνειρο, το αφήγημα και η ιστορία της Αθήνας, με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να 

ταυτιστούν. Τόνισε, ωστόσο, τη σημασία του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ 

του Δήμου της Αθήνας, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Περιφέρειας, των 

πολιτιστικών και επιχειρηματικών φορέων για να μπορέσει να λειτουργήσει το όνειρο. 

 

«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ»  (Α΄ ΜΕΡΟΣ) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος εισήγαγε το ακρωατήριο στο δεύτερο 

κύκλο ομιλιών, με τίτλο: «Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ» που έχει 

ως στόχο να φωτίσει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για να αναδειχθεί η 

ιστορικότητα, αλλά και η σύγχρονη ταυτόχρονα Ελευσίνα.  
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Αρχικά, προβλήθηκε ένα σύντομο video με θέμα «Το ψωμί» του γλύπτη Θόδωρου 

Παπαγιάννη. «Κέντρο του video, ανέφερε ο γλύπτης, είναι η Ελευσίνα και η πορεία των 

ανθρώπων από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Γιατί στην Ελευσίνα; Γιατί η Ελευσίνα ήταν η 

τροφός. Γι' αυτό εκεί λατρεύτηκε και η Δήμητρα, ήταν η Γαία, ήταν η Πότνια, αυτή η 

διαδρομή φτάνει στο ψωμί και φτάνει και στη Δήμητρα η οποία κρατάει εδώ στην αγκαλιά 

της τα τρόφιμα, δηλαδή ό,τι παράγει η Γη. Αυτό ήταν το αφήγημα το δικό μου και θέλω 

τώρα να το δείτε». 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Παπαγιάννη και έδωσε το λόγο σε μια 

αρχαιολόγο «ποιήτρια», την κα Πόπη Παπαγγελή, Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής. Η κα Παπαγγελή μίλησε με θέμα: «Ενοποίηση μνημείων της 

Ελευσίνας», αναφέροντας περίπου τα εξής: 

 

«Η Ελευσίνα είναι μια από εκείνες τις πόλεις που μοιάζουν με παλίμψηστα χειρόγραφα. 

Λόγω της στρατηγικής της θέσης και των γεωφυσικών της πλεονεκτημάτων, 

αλληλοδιάδοχοι οικισμοί από τους Προϊστορικούς χρόνους και σε όλες τις επόμενες 

ιστορικές περιόδους, άφησαν τα έντονα ίχνη τους, πολλά από τα οποία παραμένουν ορατά 

σήμερα μέσα στη σύγχρονη πόλη. 

 

Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της Ελευσίνας καθιστά κομβικό το ρόλο των αρμόδιων 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της σύγχρονης 

πόλης. Ο αρχαιολογικός της χώρος, ένας από τους σημαντικότερους της Ελλάδας, με 

φήμη που ξεπερνά τα όρια της χώρας, περιλαμβάνει τον λόφο της αρχαίας Ακρόπολης 

και το ιερό της Δήμητρας. 

 

Το ιερό, με μακραίωνη ιστορία αποτελούσε ένα από τα πιο σεβαστά θρησκευτικά κέντρα 

του αρχαίου κόσμου και τόπο τέλεσης των Μυστηρίων. Κοσμήθηκε με λαμπρά μνημεία, 

εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι ο κυρίως ναός της Δήμητρας, το Τελεστήριο, τα 

επιβλητικά τείχη που περιέβαλλαν τον ιερό, τα ιερά τοπόσημα της λατρεία, δηλαδή το 

Καλλίχορο Φρέαρ, το Πλουτώνειο και η Αγέλαστος Πέτρα, καθώς και οι μνημειώδεις 

είσοδοι στο ιερό τα μεγάλα και τα μικρά προπύλαια. 

 

Εμπρός από τα προπύλαια διαμορφώθηκε στους Ρωμαϊκούς Χρόνους μια ευρεία 

πλακόστρωτη αυλή, για τη συγκέντρωση του πλήθους των πιστών. Την αυλή περιέβαλλαν 

δυο θριαμβικές αψίδες και μια εντυπωσιακή κρήνη με οκτώ κρουνούς. 

 

Στο κέντρο της αυλής υψωνόταν ο ναός της Προπυλαίας Αρτέμιδος και του Ποσειδώνος 

Πατρός. Όλα αυτά, θα τα ακούσετε εκτενέστερα στην επόμενη παρουσίαση. 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος καλύπτει έκταση 110 στρεμμάτων, μεγάλο μέρος της οποίας 

καταλαμβάνει ο λόφος της αρχαίας Ακρόπολης, σημαντικό στοιχείο του τόπου και ο 

σπουδαιότερος πνεύμονας πρασίνου της Ελευσίνας. Ο λόφος αυτός που βρίσκεται στις 

νότιες παρυφές της σύγχρονης πόλης, αποτέλεσε κατά το παρελθόν πυρήνα όλων των 

οικισμών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, από την Προϊστορική Εποχή μέχρι τα 

Νεώτερα Χρόνια. 

 

Εκτός από τα μνημεία της αρχαιότητας εμφανείς μάρτυρες της χρήσης του χρόνου κατά 

τους Νεώτερους Χρόνους αποτελούν ο μεταβυζαντινών χρόνων μονόχωρος 

καμαροσκεπής Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου και η αγροτική οικία του 19ου αιώνα, 
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το μόνο σωζόμενο κτίσμα από το χωριό της Λεψίνας, το οποίο χτίστηκε πάνω στα ερείπια 

της αρχαίας πόλης και του ιερού της Δήμητρας. 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας και το αρχαιολογικό της Μουσείο αποτελούν 

σήμερα σημείο αναφοράς των κατοίκων της πόλης και πόλο έλξης πλήθους επισκεπτών. 

Στην Ελευσίνα εκτός από τον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν διάσπαρτα 

μνημεία μέσα στον πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης. Την ανατολική είσοδο της 

πόλης σηματοδοτεί η ρωμαϊκή γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού. Το συνολικό της 

μήκος είναι 50μ. και το πλάτος της 5,30μ. Η κυρίως γέφυρα απαρτίζεται από τέσσερα 

τοξωτά ανοίγματα και ενισχύεται από επιμελημένης κατασκευής αντηρίδες.  

 

Η πομπή των Μυστηρίων ακολουθούσε την Ιερά Οδό, που συνέδεε την Αθήνα με το ιερό 

της Ελευσίνας. Τμήματα της Οδού αυτής έχουν έρθει στο φως με σωστικές ανασκαφές 

και σώζονται κατά τόπους ορατά εντός ιδιοκτησιών. Από τις ανασκαφικές έρευνες 

διαπιστώθηκε ότι η αρχαία οδός έβαινε σχεδόν παράλληλα σε απόσταση ελάχιστων 

μέτρων προς τα νότια της ομώνυμης οδού της σύγχρονης πόλης. Συνιστά επομένως 

διαχρονικά τον κύριο οδικό άξονα από ανατολάς προς δυσμάς, που συνδέει την είσοδο 

της πόλης με τον πυρήνα της. 

 

Πάνω στην πορεία της Ιεράς Οδού χτίστηκε τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου 

αιώνα με βαπτιστήριο, με κτιστή σταυροειδή κολυμβήθρα στο κέντρο, επενδυμένη με 

μαρμάρινες πλάκες. Πάνω στα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής οικοδομήθηκε 

ο μονόχωρος μεταβυζαντινός ναΐσκος του Αγίου Ζαχαρία, με εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά 

μέλη και επιγραφές από το αρχαίο ιερό.  

 

Ένα άλλο άξονα της σύγχρονης πόλης με κατεύθυνση από βορρά προς νότο αποτελεί η 

οδός Δήμητρος, κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της οποίας σώζονται μεγάλα 

τμήματα του ρωμαϊκού υδραγωγείου της πόλης, πιθανότατα έργο του αυτοκράτορα 

Αδριανού. Το υδραγωγείο μετέφερε νερό καλής ποιότητας από πηγές της Πάρνηθας για 

την τροφοδοσία της πόλεως και του ιερού της Ελευσίνας. Η κατασκευή του υδραγωγείου 

επέτρεψε τη λειτουργία μεγάλων λουτρικών συγκροτημάτων στη ρωμαϊκή περίοδο. 

 

Υπέργεια λείψανα ενός τέτοιου μεγάλου συγκροτήματος θερμών, σώζονται στο αλσύλλιο 

της πλατείας του Αγίου Γεωργίου. Το συγκρότημα του Βαλανείου συνεχίζεται και στο 

προς νότο Οικοδομικό Τετράγωνο, εκεί που σήμερα υψώνεται ένας γήλοφος 

ανεξερεύνητων ερειπίων και κατέληγε σε μια αψιδωτή κόγχη που είναι ορατή στο 

οδόστρωμα της οδού Πεισιστράτου. 

 

Από την έντονη ανασκαφική δραστηριότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην ευρύτερη 

περιοχή της πόλης, έχουν αποκαλυφθεί πυκνά λείψανα της αρχαίας κατοίκησης, καθώς 

η σύγχρονη πόλη επικάθεται πάνω στην αρχαία. Τμήμα ενός ακόμη λουτρικού 

συγκροτήματος έχει έρθει σε φως με σωστική ανασκαφή στο λιμάνι της Ελευσίνας επί της 

παραλιακής οδού Κανελλοπούλου. 

 

Αρκετά αρχαία στοιχεία που αποκαλύφθηκαν ανασκαφικά, έχουν διατηρηθεί ορατά εντός 

ιδιοκτησιών, όπως υπόκαυστοι χώροι λουτρών στην οδό Χατζηδάκη και στην οδό 

Περσεφόνης, αρχαίος κλίβανος στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Νικολαΐδου, 

ρωμαϊκός κτιστός αποχετευτικός αγωγός στη συμβολή των οδών Κίμωνος και Κοντούλη, 

αρχαίο πηγάδι στην οδό Μακρυγιάννη, εντυπωσιακά σωζόμενη ρωμαϊκή αγροικία στην 

συμβολή των οδών Ζαΐμη και Αγάθου. 
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Από τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης το σημαντικότερο ήταν αυτό που εκτεινόταν κατά 

μήκος της αρχαίας οδού προς Μέγαρα, το αποκαλούμενο «Δυτικό Νεκροταφείο», με 

ευρήματα από τους Προϊστορικούς μέχρι και τους Κλασικούς Χρόνους. Από το 

εκτεταμένο αυτό νεκροταφείο έχουν απαλλοτριωθεί δύο τμήματα στην οδό Επτά επί 

Θήβας. 

 

Σημαντικό στοιχείο της τοπογραφίας της πόλης αποτελεί η βόρεια βραχώδης κλιτύς του 

λόφου της ακροπόλεως, από όπου λατομήθηκε ο περίφημος στην αρχαιότητα 

ελευσινιακός λίθος, είναι δηλαδή το αρχαίο λατομείο του ελευσινιακού λιθου. 

 

Το πλούσιο μνημειακό απόθεμα της Ελευσίνας δεν γίνεται σήμερα αντιληπτό στη 

συνείδηση των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών της, ως ένα ενιαίο οργανικό 

σύνολο. Η ανάδειξη και η σύνδεση των μνημείων μέσω της ενσωμάτωσής τους στην 

καθημερινότητα της πόλης, θα συνέβαλλε καθοριστικά στην κατανόηση της 

ιστορικότητας της Ελευσίνας. 

 

Θεωρούμε ότι η γνώση και η κατανόηση από τους πολίτες αποτελεί παράγοντα 

προστασίας των μνημείων και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στη διαμόρφωση 

τοπικής ταυτότητας. 

 

Επιπλέον, η δημιουργία ενός πλέγματος διαδρομών διασύνδεσης των μνημείων, θα 

εμπλουτίσει το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν με τη διαμόρφωση νέων πόλων 

ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας στην αειφόρο και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

 

Ο σχεδιασμός των εναλλακτικών πολιτιστικών διαδρομών, θα οδηγήσει στη διάχυση των 

επισκεπτών εντός του αστικού ιστού στην ορθολογικότερη ανάπτυξη νέων οικονομικών 

δραστηριοτήτων (καταλύματα, εστίες ή εμπορικές δραστηριότητες) και επομένως στην 

αύξηση της απασχόλησης. 

 

Η αίγλη του ιστορικού παρελθόντος της πόλης και η ανάδειξη των μνημείων της 

Ελευσίνας στη διαχρονικότητά τους αποτελεί το κυριότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για 

τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα.  

 

Η διασύνδεση των μνημείων μέσω ενός δικτύου διαδρομών, αποτέλεσε κατά το παρελθόν 

αντικείμενο μιας εμπεριστατωμένης μελέτης, αποτέλεσμα της συνεργασίας της ομιλούσας 

με την αρχιτέκτονα κα Χλέπα, η οποία είχε τίτλο «Οι μεταμορφώσεις του ελευσινιακού 

τοπίου αρχαιότητες στην σύγχρονη πόλη». Στην πρώτη αυτή πρόταση για την ενοποίηση 

των μνημείων της Ελευσίνας σχεδιάστηκε ένα Δίκτυο διαδρομών διασύνδεσης των 

σημείων ενδιαφέροντος. 

 

Εκτός από τη σύνδεση των μνημείων της πόλης σε ένα οργανικό σύνολο η Ελευσίνα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κέντρο ευρύτερων πολιτιστικών περιηγήσεων. Μέσω της 

συμβατικής και της ψηφιακής ενημέρωσης, η Ελευσίνα είναι δυνατό να καταστεί κομβικό 

σημείο αφ' ενός ως προορισμός και κατάληξη μιας ιστορικής διαδρομής από την Αθήνα 

μέσω της Ιεράς Οδού, αφ' ετέρου ως αφετηρία διαδρομών προς χώρους πολιτιστικού 

τουριστικού ενδιαφέροντος ολόκληρης της δυτικής Αττικής. 

 

Η γεωγραφική θέση της δυτικής Αττικής την καθιστούσε στην αρχαιότητα, όπως και 

σήμερα, κομβικό σημείο για τη σύνδεση της Αθήνας με την Πελοπόννησο και τη Βοιωτία, 
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δηλαδή με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει το πλούσιο ιστορικό 

παρελθόν της και την ανάπτυξη στην περιοχή σημαντικών αρχαίων πόλεων, ανθηρών 

μικρότερων οικισμών περίφημων ιερών, οχυρωματικών έργων και λιμανιών. 

 

Η οδός που συνέδεε το άστυ των Αθηνών με την Ελευσίνα είχε την επίσημη ονομασία η 

οδός Ελευσινάδε, όπως τεκμαίρεται από επιγραφές σε λίθινους δρομοδείκτες του 5ου και 

του 4ου αιώνα. Εντούτοις από την Κλασική ήδη Περίοδο οι Αθηναίοι την αποκαλούσαν 

Οδόν Ιεράν, καθώς η θρησκευτική της σημασία επικράτησε της συγκοινωνιακής, 

εμπορικής και στρατιωτικής της σπουδαιότητας. 

 

Η σύνδεσή της με τη λατρεία της Δήμητρας ήταν άρρηκτη και οφειλόταν αφ' ενός στο 

γεγονός ότι ήταν η οδός που οδηγούσε στο ιερό της Θεάς και αφ' ετέρου στο ότι κάθε 

χρόνο την 5η ημέρα του εορτασμού των μεγάλων Μυστηρίων, αυτή την οδό ακολουθούσε 

η πομπή των μυστών που συνόδευε τα ιερά αντικείμενα της λατρείας στον ελευσίνιο 

προορισμό τους, ύστερα από την προσωρινή παραμονή τους στο Εν Άστυ Ελευσίνιο, το 

μικρό ιερό στη βόρεια κλιτύ της αθηναϊκής ακροπόλεως, που τα είχε φιλοξενήσει τις 

προηγούμενες τέσσερις ημέρες. 

 

Το συνολικό μήκος της Ιεράς Οδού από την ιερά πύλη στον Κεραμικό μέχρι την είσοδο 

του ιερού της Ελευσίνας είναι 21 χιλιόμετρα. Η πομπή με το προπορευόμενο ιερατείο της 

Ελευσίνας που μετέφερε τα ιερά αντικείμενα μέσα σε ανθοστόλιστες κύστες και το πλήθος 

των πιστών που ακολουθούσε κρατώντας δέσμες μυρτιάς, διέσχιζε αρχικά τον ελαιώνα 

της Αθήνας ανηφορίζοντας στο Δήμο του Έρμου, το σημερινό Χαϊδάρι και συνέχιζε 

κάνοντας στάση σε μικρά παρόδια ιερά, όπως το Ιερό του Δαφνηφόρου Απόλλωνα στη 

θέση της μετέπειτα Μονής Δαφνίου και στο Ιερό της Αφροδίτης σε μια βραχώδη προεξοχή 

στις υπώρειες του Ποικίλου Όρους. 

 

Μπροστά από το Ιερό της Αφροδίτης ο δρόμος διχαζόταν και ενώ ο κύριος κλάδος της 

οδού συνέχιζε προς τη θάλασσα, μια ορεινή διακλάδωση περνούσε πάνω από τη ράχη 

του Ποικίλου και στη συνέχεια κατηφόριζε προς τους Ρειτούς τη σημερινή λίμνη 

Κουμουνδούρου, όπου ξανασυναντούσε τη κύρια οδό. 

 

Μετά τη διάβαση των Ρειτών η ενιαία πάλι Ιερά Οδός διέσχιζε το Θριάσιο Πεδίο και 

φτάνοντας στην περιοχή της Ελευσίνας διασταυρωνόταν με τον Ελευσινιακό Κηφισό, 

όπου συναντούσε τη Γέφυρα του Ελευσινιακού που είδαμε προηγουμένως και όταν 

έφτανε η πομπή στη γέφυρα, λάμβανε χώρα το έθιμο των γεφυρισμών. 

 

Η πορεία της Ιεράς Οδού από τη Γέφυρα του Κηφισού μέχρι την είσοδο του Ιερού της 

Δήμητρας έχει καθοριστεί με ακρίβεια από μια σειρά σωστικών ανασκαφών που έχουν 

διεξαχθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία μέσα στον αστικό ιστό της σημερινής 

Ελευσίνας. 

 

Η Ιερά Οδός κατέληγε στην πλατεία που σχηματιζόταν εμπρός από τον εκάστοτε βόρειο 

πυλώνα του ιερού της Δήμητρας, ενώ ένα τελευταίο τμήμα της οδηγούσε από τον πυλώνα 

αυτό στον κυρίως ναό της θεάς το Τελεστήριο.  

 

Η πόλη της Ελευσίνας θα ήταν δυνατό να αποτελέσει αφετηρία πολιτιστικών διαδρομών 

ποικίλων κατευθύνσεων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται πιθανές διαδρομές, τις οποίες θα 

μπορούσε να ακολουθήσει ο επισκέπτης της ευρύτερης περιοχής.  
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Μετά την πόλη της Ελευσίνας η εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου συνεχίζοντας προς τα 

δυτικά, εισέρχεται στη Μεγαρίδα, μια περιοχή με εξίσου σημαντικό ιστορικό παρελθόν, 

όσο και η υπόλοιπη Αττική.  

 

Τα Μέγαρα, ήταν μια σημαντική και εύπορη πόλη που δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα την 

περίοδο του αποικισμού τον 8ο αιώνα, ιδρύοντας αποικίες στη Σικελία, στην Προποντίδα 

και στο Βόσπορο. Περιώνυμη κατέστησε την πόλη ο τύραννος Θεαγένης τον 7ο αιώνα 

π.Χ. 

 

Η πόλη ήταν οργανωμένη γύρω από τις δυο ακροπόλεις της του Αλκάθου και της Σκαρίας 

και την περιέβαλε οχυρωματικό τείχος, του οποίου αρκετά τμήματα έχουν έρθει σε φως 

με τις σωστικές ανασκαφές. Επίσης, ένα άλλο μακρό τείχος ένωνε την πόλη με το επίνειό 

της στο Σαρωνικό, την Ήσαια, δηλαδή το σημερινό γραφικό λιμανάκι της Πάχης. 

 

Το σπουδαιότερο μνημείο της πόλης είναι η λεγόμενη κρήνη του Θεαγένους. Ένα 

μοναδικής σημασίας τεχνικό έργο του 5ου αιώνα π.Χ. Πιθανότατα στην ίδια θέση, έναν 

αιώνα πριν, ο τύραννος Θεαγένης είχε χτίσει μια μικρότερη κρήνη και για τον λόγο αυτό 

η σημερινή κρήνη είναι γνωστή ως κρήνη του Θεαγένους. Τη στέγη της δεξαμενής 

στήριζαν 35 οκτάπλευροι κίονες με δωρικά κιονόκρανα. Η τροφοδότηση της κρήνης 

γινόταν με υδρομάστευση από τη θέση Ορνός βόρεια των Μεγάρων.  

 

Η αρχαιολογική περιήγηση της πόλης συμπληρώνεται με μια επίσκεψη στο αρχαιολογικό 

Μουσείο των Μεγάρων. Ένα ενδιαφέρον κτίσμα του 19ου αιώνα, στο οποίο εκτίθενται 

ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Μεγαρίδας. Έξω από την πόλη των Μεγάρων 

εκτείνεται η χερσόνησος της Αγίας Τριάδας στη βόρεια κλιτύ της χερσονήσου, κοντά στο 

ναΐσκο της Αγίας Τριάδας σώζονται τείχη ύστερου αρχαϊκού οικοδομήματος που 

πιθανότατα σχετίζονταν με φυλακείο. Στη Ρωμαϊκή Περίοδο οικοδομήθηκαν δυο 

αγροικίες.  

 

Στην ελαιόφυτη πεδιάδα βορείως των Μεγάρων ο επισκέπτης συναντά βυζαντινά 

μνημεία, τρία από τα οποία αναστηλώθηκαν πρόσφατα. Είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου 

Αθανασίου, ο Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού και ο Ιερός Ναός 

του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Οι επισκέπτες είναι δυνατό στη συνέχεια να 

κατευθυνθούν προς το Αλεποχώρι, όπου βρισκόταν στην αρχαιότητα οι Παγές το επίνειο 

των Μεγάρων στον Κορινθιακό και η Ψάθα που ταυτίζεται με την αρχαία Πάνορμο. 

 

Εντυπωσιακή είναι η επίσκεψη στα αρχαία Αιγόσθενα, όπου σώζεται ένα από τα 

καλύτερα διατηρημένα οχυρωματικά έργα του 4ου αιώνα π.Χ., ένας επιβλητικός 

ορθογώνιος περίβολος με οκτώ πύργους και δυο εισόδους, μια ανατολικά και μια δυτικά. 

Τα Αιγόσθενα ήταν κέντρο λατρείας του μάντη και θεραπευτή ήρωα Μελάμποδα και λόγω 

της στρατηγικής τους θέσης, περιέρχονταν εναλλάξ στα Μέγαρα και στην Πόλη – Κράτος 

των Αθηνών, αλλά κατά περιόδους ήταν και ανεξάρτητη πόλη. Με συνδρομή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχει γίνει πρόσφατα η αναστήλωση του 

βορειοανατολικού πύργου, που είναι και ο μόνος στεγασμένος πύργος στην Ελλάδα αυτή 

τη στιγμή, μετά την αναστήλωσή του.  

 

Μια άλλη εναλλακτική διαδρομή με αφετηρία την Ελευσίνα θα ήταν δυνατό να 

ακολουθήσει την παλιά εθνική οδό προς Θήβα και να περάσει από τα λείψανα του 

αρχαίου πύργου του 4ου αιώνα επίσης στο Μάζι, στην περιοχή της αρχαίας Οινόης και 

στη συνέχεια να εισέλθει στην περιοχή των αρχαίων Ελευθερών, από όπου μεταφέρθηκε 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 42 

στην Αθήνα η σημαντική λατρεία του Ελευθερέως Διονύσου. Ο αρχαιολογικός χώρος των 

Ελευθερών στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Θηβών, περιλαμβάνει τμήμα πεδινής 

έκτασης με τον οικισμό και τον ναό του Διονύσου, καθώς και το βραχώδη λόφο, όπου 

δεσπόζει το αρχαίο φρούριο του 4ου αιώνα, γνωστό στα νεώτερα χρόνια ως Γυφτόκαστρο. 

Η επιτελική θέση του φρουρίου στην εσχατιά της αθηναϊκής γης, θέση που ελέγχει το 

στενό πέρασμα Αθηνών – Θηβών και εποπτεύει τον κάμπο της Οινόης, εντάχθηκε από 

τους Αθηναίους στο αμυντικό σχεδιασμό της Αττικής του 4ου αιώνα π.Χ. 

 

Εναλλακτικά από το Μάζι ο επισκέπτης θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς τα 

βορειοανατολικά, με προορισμό τη σημαντική βυζαντινή Μονή του Οσίου Μελετίου. Η 

Μονή πιθανότατα ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα. Το μοναστήρι σήμερα είναι ένα 

σύμπλεγμα βυζαντινών και νεώτερων κτηρίων που δένουν αρμονικά. 

 

Το καθολικό χρονολογείται στο 12ο αιώνα και είναι ένας μικρός ναός σταυροειδής 

εγγεγραμμένος με τρούλο. Στην νότια πλευρά βρίσκεται προσαρτημένο παρεκκλήσι προς 

τιμή των Ταξιαρχών, ενώ εντός του Ναού υπάρχει κρύπτη που βρίσκεται ο τάφος του 

Οσίου Μελετίου. Από την αρχική αγιογράφηση του ναού σώζονται μόνο ελάχιστα 

δείγματα. Οι υπάρχουσες τοιχογραφίες στον κυρίως ναό και στο νάρθηκα, 

χρονολογούνται στο 17ο αιώνα. 

 

Μέσω επαρχιακών οδών ο επισκέπτης μπορεί να προσεγγίσει οχυρωματικά έργα που 

εξασφάλιζαν την άμυνα της Πόλεως – Κράτους των Αθηνών, όπως το φρούριο του 

Πανάκτου και της Φυλής. Στον Πάνακτο διακρίνονται τα ερείπια της Ακρόπολης των 

κλασικών χρόνων και τα λείψανα ενός μεσαιωνικού πύργου. 

 

Το φρούριο της Φυλής οχυρωματικό έργο του 4ου αιώνα π.Χ. έλεγχε το βόρειο ορεινό 

πέρασμα μεταξύ Αττικής και Βοιωτίας. Διαθέτει τέσσερις επιβλητικούς πύργους, τρεις 

ορθογώνιους και έναν κυκλικό.  

 

Σημαντικός αριθμός μεμονωμένων πύργων του 4ου αιώνα, δύο εκ των οποίων σώζονται 

σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης, εντοπίζονται στην περιοχή των Βαθυχωρίων, 

προσεγγίσιμη από ορεινές διαδρομές της Μεγαρίδας. 

 

Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση λέγοντας ότι είναι προφανές ότι η ανάδειξη και η 

αξιοποίηση μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος σε λιγότερο γνωστές περιοχές της 

δυτικής Αττικής θα συντελέσει στη διαμόρφωση μιας πιο ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης, 

καθώς η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί εν δυνάμει πλουτοπαραγωγική πηγή και μοχλό 

βιωσιμότητας και αειφορίας». 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κράτησε από την ομιλία της 

κας Παπαγγελή ότι το μνημειακό απόθεμα της Ελευσίνας δεν γίνεται αντιληπτό ως ένα 

ενιαίο μνημειακό σύνολο. Έπειτα, έδωσε το λόγο στην κα Ελένη Χλέπα, αρχιτέκτονα-

μηχανικό, η οποία μίλησε με θέμα: «Η αποκατάσταση και ανάδειξη του Τελεστηρίου 

στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας». 

 

Εισαγωγικά ο κ. Μπένος ανέφερε ότι με χορηγία των Ελληνικών Πετρελαίων ανέθεσε 

το «ΔΙΑΖΩΜΑ» τη μελέτη αποκατάστασης του Τελεστηρίου στην κα Χλέπα, καθώς 

και ότι μετά την έγκριση της μελέτης από το ΚΑΣ το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ με 

προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο. 
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Ακολούθως η κα Χλέπα ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Ο Δήμος των Ελευσινίων κατά την Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο ήταν από τους 

σημαντικότερους Δήμους της Αττικής με πόρους από καλλιέργειες της πεδιάδας και από 

τα λατομεία του ελευσινιακού ασβεστόλιθου, καθώς και από την κίνηση στο λιμάνι του. 

 

Η ανάπτυξη του ιερού της Δήμητρος στην ανατολική κλιτύ του λόφου της ακροπόλεως, 

προσέδωσε ιδιαίτερη αίγλη στην Ελευσίνα ενώ η προσέλευση προσκυνητών από 

ολόκληρο τον ελλαδικό κόσμο δεν θα άφηνε ανεπηρέαστη βέβαια την οικονομία της 

περιοχής. 

 

Επιβλητικά τείχη περιέβαλλαν το ιερό και την Ακρόπολη, καθιστώντας την Ελευσίνα 

σημαντικότατο οχυρό της δυτικής Αττικής. Σήμερα το ιερό και η Ακρόπολη αποτελούν 

τον κεντρικό οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας που μπορεί να αποτελέσει 

στο μέλλον κομβικό σημείο πολιτιστικών διαδρομών, που να συνδέεται μέσω της Ιεράς 

Οδού με την Αθήνα και να οδηγεί στα άλλα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της 

πόλης. 

 

Καθώς σήμερα ο επισκέπτης εισέρχεται στον αρχαιολογικό χώρο συναντά πρώτα την 

πλακόστρωτη ρωμαϊκή αυλή, που εντάσσεται στο μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα της 

περιόδου των Αντωνίνων, που ανακαίνισε όλο το ελευσινιακό ιερό, στην οποία κατέληγε 

η Ιερά Οδός. 

 

Στη νοτιοανατολική και νοτιοδυτική γωνία της αυλής υπήρχαν δυο θριαμβικές αψίδες 

που οδηγούσαν αντίστοιχα στην οδό των Μεγάρων προς τα Μέγαρα και προς το λιμάνι 

της Ελευσίνας. Στο κέντρο περίπου της πλακόστρωτης αυλής σώζονται τα λείψανα 

ρωμαϊκού ναού αφιερωμένου στην Άρτεμη Προπυλαία και τον Ποσειδώνα. 

 

Στη νότια πλευρά της Ρωμαϊκής Αυλής υψώνονταν τα Μεγάλα Προπύλαια, χτισμένα κι 

αυτά το 2ο αι. μ.Χ., με πρότυπο τα Προπύλαια της Ακροπόλεως των Αθηνών. Στη 

συνέχεια ο επισκέπτης εισέρχεται στα μικρά Προπύλαια και καθώς περνά από τα Μικρά 

Προπύλαια βλέπει στα δεξιά του τον περίβολο του λεγόμενου Πλουτωνείου, στο 

εσωτερικό του οποίου υπήρχε ναΐσκος αφιερωμένος στον Πλούτωνα. Το σπήλαιο που 

βλέπουμε στο βάθος του Περιβόλου θεωρείται ότι ήταν το χάσμα από το οποίο επέστεψε 

η Περσεφόνη στον Πάνω Κόσμο. 

 

Ξαναρχίζοντας ο επισκέπτης να ανηφορίζει την πομπική οδό, βλέπει στα δεξιά του τα 

λαξευμένα στο βράχο σκαλιά μιας εξέδρας, από όπου οι μύστες παρακολουθούσαν μέρος 

των δρώμενων. 

 

Στο τέλος της οδού υψωνόταν ο μεγάλος ναός της Δήμητρας, το Τελεστήριο, ο χώρος 

τελέσεως των Μυστηρίων. Στα βόρεια και στα νότια του Τελεστηρίου κατά τους 

Ρωμαϊκούς Χρόνους λαξεύτηκαν στο βράχο κλίμακες, στο ανώτερο επίπεδο, όπου 

απέληγαν οι κλίμακες, το λεγόμενο «Ψηλό Άνδηρο», διαμορφώθηκε ένας πολύ ευρύς 

διάδρομος που οδηγούσε σε ένα νέο ρωμαϊκό ναό. 

 

Η ανασκαφική διερεύνηση του μεγάλου ιερού της Ελευσίνας ξεκινά από τη φιλάρχαιο 

εταιρεία των Dilettanti στα 1811. Σε αυτούς οφείλεται και ο εντοπισμός της θέσης του 

Τελεστηρίου, μολονότι η σχεδιαστική αναπαράσταση της κάτοψης που εκπόνησαν, είναι 

λανθασμένη. Τα σφάλματα όμως δεν οφείλεται σε αυτούς σε έλλειψη γνώσεων, αλλά στο 
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γεγονός ότι οι έρευνές τους εμποδίστηκαν από τα σπίτια του χωριού, που κάλυπταν τότε 

όλο το μνημείο και όλο το σημερινό χώρο της Ελευσίνας. 

Αρχαιολογικά λείψανα στο ιερό απεικονίζονται στο πρώτο πολεοδομικό σχέδιο του 

οικισμού της Ελευσίνας του 1835, όταν οικόπεδα και κτίσματα καταλάμβαναν όλη 

σχεδόν την έκταση του σημερινού κεντρικού αρχαιολογικού χώρου. 

 

Στα 1877 εγκρίνεται το νέο ρυμοτομικό σχέδιο της Ελευσίνας στο οποίο προσδιορίζονται 

πλέον τα όρια του ιερού και σημειώνονται τα γνωστά μέχρι τότε αρχαιολογικά λείψανα. 

Την πλήρη αποκάλυψη του ιερού της Δήμητρος ανέλαβε η εν Αθήναις Αρχαιολογική 

Εταιρεία, η οποία με τη συνδρομή του κράτους άρχισε τις απαλλοτριώσεις στην περιοχή 

και τις καθαιρέσεις κτισμάτων. 

 

Η μεγάλη ανασκαφή του ελευσινιακού ιερού θα ξεκινήσει στα 1882 από την περιοχή που 

καταλάμβανε το Τελεστήριο και η Στοά του Φίλωνος. Η διεύθυνση των ανασκαφών 

ανατέθηκε στον Φίλιο, ο οποίος θα κάνει και τις πρώτες σημαντικές επισημάνσεις για 

την κατασκευή και τη χρονολόγηση του ιερού. 

 

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης από το 1917 μέχρι το θάνατό του το 1945 

αναλαμβάνει την ανασκαφική έρευνα και μαζί με τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό και με 

τον αρχαιολόγο Γεώργιο Μυλωνά. 

 

Στη δεκαετία του 1930 διενεργήθηκαν οι σημαντικότερες έρευνες, οι οποίες έδωσαν τις 

ερμηνείες και αποσαφήνισαν την καταγωγή και την οικοδομική ιστορία και λειτουργία 

του Τελεστηρίου.  

 

Η επόμενη ανασκαφική περίοδος πραγματοποιείται μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

από το 1950 και μετά ο Ιωάννης Τραυλός θα ασχοληθεί με την έρευνα του ιερού μέχρι το 

θάνατό του. Το 1950 επιβεβαιώνει τη θέση του λεγόμενου ανακτόρου, ενός από τα πιο 

σημαντικά στοιχεία του Τελεστηρίου στο κέντρο του σημερινού Τελεστηρίου, το οποίο 

παρέμεινε κατά τον Τραυλό στην ίδια θέση σε όλες τις οικοδομικές φάσεις του ναού.  

 

Το πρώτο ευρύχωρο Τελεστήριο αναγέρθηκε στη διάρκεια της κυριαρχίας του 

Πεισιστράτου και των διαδόχων του στην Αθήνα, σε μια εποχή έντονης οικοδομικής 

δραστηριότητας στο ιερό της Ελευσίνας. Το Τελεστήριο λαμβάνει τότε για πρώτη φορά 

τη μορφή ενός χώρου παρακολούθησης θεάματος και ακροάματος. Το νέο, το 

Πεισιστράτειο οικοδόμημα ήταν μια τετράγωνη αίθουσα, που η οροφή της στηριζόταν σε 

22 ιωνικούς κίονες. Τη νοτιοδυτική γωνία της αίθουσας καταλάμβανε το λεγόμενο 

ανάκτορο, όπου φυλάσσονταν τα ιερά αντικείμενα της λατρείας και στο οποίο 

επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στο ανώτατο ιερέα, τον ιεροφάντη. 

 

Το οικοδόμημα καταστράφηκε εν μέρει από πυρκαγιά στα μηδικά και στη συνέχεια μετά 

από επιμέρους ανακαινίσεις μέσα στον 5ο αιώνα άρχισε η κατασκευή ενός μνημειωδών 

διαστάσεων Τελεστηρίου, σε σχέδιο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα αρχικά Ικτίνου 

σύμφωνα με μαρτυρία του Στράβωνα και στον ίδιο αποδίδει το Τελεστήριο και ο Ρωμαίος 

αρχιτέκτονας Βιτρούβιος.  

 

Αργότερα ο ιστορικός Πλούταρχος μας πληροφορεί ότι το Τελεστήριο κατασκεύασαν 

τρεις αρχιτέκτονες ο Κόροιβος, ο Μεταγένης και ο Ξενοκλής και η επιγραφή το 432 π.χ. 

επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του αρχιτέκτονα Κοροίβου. Το κλασικό Τελεστήριο ήταν μια 

τεράστια υπόστυλη αίθουσα με 84 κίονες, από 6 κιονοστοιχίες η καθεμιά και 7 κίονες 
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που έφεραν ξύλινα δοκάρια, στα οποία στηρίζονταν ισάριθμες σειρές κιόνων που έφεραν 

την οροφή. Στη μέση της τεράστιας στέγης σύμφωνα με επιγραφές υπερυψωνόταν το 

ορθογώνιο οπαίο, κατασκευή στο μέσο του ναού με παράθυρα για το φωτισμό του. 

 

Στο χαμηλότερο μέρος των τοίχων λαξεύτηκαν στο βράχο ή χτίστηκαν από 8 σειρές 

εδωλίων. Οι κύριες είσοδοι του ναού ήταν στην ανατολική πλευρά από το προστώο έργο 

του Ελευσίνιου αρχιτέκτονα Φίλωνα, που προστέθηκε στο κτήριο στα τέλη του 4ου αιώνα 

π.Χ. Η Στοά είχε 12 μαρμάρινους δωρικούς κίονες στην πρόσοψη και από έναν στις 

στενές πλευρές. Η χωρητικότητα του Ναού υπολογίζεται σε 3.000 προσκυνητές. 

 

Μετά από τη μύηση των αυτοκρατόρων Αδριανού και Μάρκου Αυριλίου στα Ελευσίνια 

Μυστήρια, υπήρξε η κλασικιστική αναβίωση του ιερού στη διάρκεια της αρχής του 

αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου και τότε εφαρμόστηκε το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα 

στο ιερό της Ελευσίνας, μέσα στο οποίο εντάχθηκαν και σημαντικές εργασίες στο 

Τελεστήριο. 

 

Το Τελεστήριο είναι μια σχεδόν τετράγωνη αίθουσα, ένα τετράγωνο οικοδόμημα με 

μήκος 52,11 x 51.92μ. δύο ζεύγη εισόδων στη βόρεια και νότια πλευρά του 

οικοδομήματος, δεν είναι τοποθετημένα συμμετρικά ως προς τον κεντρικό άξονα του 

ναού, γιατί η θέση τους καθορίστηκε πιθανότατα από τη χάραξη της Ιεράς Οδού, που 

σταματά στην ανατολικότερη είσοδο. 

 

Αντίστοιχα προσδιορίστηκαν οι θέσεις των κτιστών εδωλίων κατά μήκος του βόρειου 

τοίχου, όπως και η κατασκευή της στενής κλίμακας ανόδου στο ψηλό άνδηρο προς τα 

δυτικά. Στην ανατολική πλευρά ανοίχτηκαν δυο συμμετρικές ως προς τον κεντρικό άξονα 

είσοδοι προς τη Φιλώνειο Στοά που αποτελούσαν και τις κύριες εισόδους στο Ναό. 

 

Η θεμελίωση του οικοδομήματος έγινε κατά το μεγαλύτερο μέρος του σε βραχώδες 

έδαφο, ενώ η Φιλώνειος Στοά εδράζεται σε ισχυρό πιθανότατα ολόλιθο στερεοβάτη με 

15 στρώσεις πωρόλιθων. Ως προς τις τοιχοποιίες του ναού σε μήκος 38 περίπου μέτρων 

οι τοιχοδομές του Τελεστηρίου πατούσαν στον τοιχοβάτη και απαρτίζονταν από βάση με 

διπλή σειρά ορθοστατών και λιθοδομή εξωτερικά ή λιθοδομή εσωτερικά και συνέχιζαν 

πάνω με ισόδομη λιθοδομή, όλα από ελευσινιακό ασβεστόλιθο. Δίπλινθες σχεδόν 

ισόδομες είναι και οι λιθοδομές παρά τις δυο πλευρές κλίμακες ανόδου στο ψηλό άνδηρο.  

 

Οι ισοϋψείς στρώσεις των λιθοδομών διαμορφώνονται από σχεδόν ισομήκεις λίθους, οι 

οποίες επιστέφονταν από ψιλό θριγκό με δωρικά επιστήλια και ζωοφόρο από τριγλύφους 

και μετώπες που στέφονταν από γείσο. Ο θριγκός ήταν γιγαντιαίος, είχε συνολικά ύψος 

3,75 μέτρα. 

 

Η Φιλώνειος Στοά διατηρεί σχεδόν ακέραιο το πλακόστρωτο δάπεδό της, δηλαδή το 

στυλοβάτη. Οι κατώτεροι σπόνδυλοι 4 δωρικών κιόνων της προστάσεως σώζονται κατά 

χώρα. Τα σωζόμενα εδώλια στο Τελεστήριο κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: σε εδώλια 

λαξευμένα στο βράχο που είναι ήδη πολύ διαβρωμένα και εμφανίζουν διανοίξεις και σε 

εδώλια από σκληρό ασβεστόλιθο τοποθετημένα σε βραχώδη ή άλλη υπόβαση.  

 

Σε όλη την έκταση της υπόστυλης αίθουσας διατηρούνται αρκετές λίθινες βάσεις ή 

θραύσματα αυτών από ελευσινιακό ασβεστόλιθο. Σε κατάσταση ετοιμορροπίας 

βρίσκονται πολλά θεμέλια κιόνων και εδωλίων, καθώς και τοιχάρια ή τοιχοδομές 

προγενέστερων κατασκευών που έχουν αποκαλυφθεί σε ανασκαφικές τομές που 
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παραμένουν δυστυχώς ανοιχτές μέχρι σήμερα και αυτό είναι ένα από τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στη μελέτη του Τελεστηρίου. Συνολικά η κατάσταση 

του κτηρίου κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. 

 

Ως επί το πλείστον βέβαια όλες οι φθορές και οι βλάβες, οι ρηγματώσεις, η θερμική 

θραύση προφανώς και οι επιφανειακές φθορές προϋπήρχαν της αποκάλυψης του κτηρίου, 

όπως επιβεβαιώνει η έρευνα στα αρχεία των ανασκαφών και αυτό άλλωστε οι 

ανασκαφείς υποστήριξαν με πεσσίσκους από λίθους ή τμήματα των ερειπωμένων 

εδωλίων από τη δεκαετία του ’30 και μετά. Ταυτόχρονα στο Τελεστήριο διατηρούνται 

πολλά ίχνη από τις παλαιότερες φάσεις και επισκευές της αρχαιότητας. 

 

Η περιοχή του Τελεστηρίου σήμερα παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

 Απογύμνωση και κατακερματισμό του εσωτερικού χώρου ανά περιοχές, με έντονα 

διαφοροποιημένες διαμορφώσεις. 

 Αναμόχλευση σε πολύ μεγάλο βάθος που φτάνει τα 5 μέτρα και έκταση των 

αρχαίων σταθμών του κτηρίου 

 Απογύμνωση των θεμελίων σε πολύ μεγάλο βάθος και η απογυμνωμένη αυτή 

εικόνα του γιγαντιαίου κτηρίου του Τελεστηρίου, η οποία βέβαια έχει εγγραφεί 

στη συλλογική μνήμη και έχει καταγραφεί από καλλιτέχνες ήδη από το 19ο αιώνα 

σε πολλές απεικονίσεις και φωτογραφίες, έχει σαν αποτέλεσμα η ιστορική και 

αισθητική του διάσταση να είναι γνωστές, αλλά να μην εκφράζονται στα υλικά 

κατάλοιπα του ναού σήμερα. 

 

Επιπλέον, μετά από τη μακρόχρονη ανασκαφική έρευνα οι στάθμες των αρχαίων 

δαπέδων έχουν διαταραχθεί και ανήκουν σε διαφορετικές οικοδομικές φάσεις. Πρόκειται 

για μια νέα διευθέτηση, μια νέα εικόνα που δεν αντιστοιχεί σε καμία από τις ιστορικές 

κατασκευαστικές φάσεις του οικοδομήματος ούτε καν στη μορφή του ερειπίου, εφόσον τα 

όρια μεταξύ αφανών και εμφανών στοιχείων της κατασκευής, έχουν καταργηθεί. 

 

Για τη διευκόλυνση της αναγνωσιμότητας της κάτοψης κρίνεται αναγκαία η 

αποκατάσταση της στάθμης των αρχαίων δαπέδων κατά την τελευταία κατασκευαστική 

περίοδο της ζωής του, δηλαδή το 2ο μ.Χ. αιώνα η ρωμαϊκή του φάση, αλλά και η ανάδειξη 

δομικών στοιχείων της κατασκευής που οριοθετούν το περίγραμμά της. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση των αρχαίων σταθμών της τελευταίας ρωμαϊκής 

ανακαίνισης στο ανατολικό ιδιαίτερα τμήμα στις εισόδους και στις περιμετρικές 

τοιχοδομές. 

 

Η μελέτη προτείνει την αποκατάσταση της στάθμης των τοιχοβατών σε όλη την περίμετρο 

του κτηρίου. Αυτό θα επιτευχθεί με την απόδοση διάσπαρτων λίθων του τοιχοβάτη στην 

αρχική τους θέση και τη συμπλήρωση των κενών με νέα μέλη, όπου χρειάζεται. Σήμερα 

η εικόνα του Τελεστηρίου είναι ασαφής ως προς την κυκλοφορία των επισκεπτών, 

λειτουργεί περισσότερο σαν πέρασμα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο χωρίς να γίνεται 

αντιληπτή η σημασία του μνημείου. 

 

Για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του και συγκεκριμένα της αρχιτεκτονικής διάταξης 

της κάτοψής του προτείνονται ο ενταφιασμός των καταλοίπων των παλαιότερων φάσεων 

του κτηρίου που δημιουργούν σύγχυση στην κατανόησή του, η απομάκρυνση των 

διάσπαρτων μελών, ώστε να απελευθερωθούν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του μνημείου, 

η ανάδειξη της θέσης των εισόδων ανάμεσα στις σειρές των εδωλίων που σηματοδοτούν 

ως κομβικά σημεία τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου ναού του 
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Τελεστηρίου με τις έξι περιμετρικές εισόδους του, αλλά και η συσχέτιση του τεράστιου 

οικοδομήματος τόσο με τη Φιλώνειο Στοά στα δεξιά ως επέκτασή του, όσο και με τον 

περιβάλλοντα οχυρωμένο χώρο. 

 

Η ανάδειξη της θέσης και της έκτασης των εισόδων στο εσωτερικό του ναού, ανάμεσα 

στα εδώλια συμβολίζει και ανακαλεί ενδεχομένως στη μνήμη τη ροή του πλήθους των 

μυημένων στο μεγάλο πανελλήνιο ιερό της Δήμητρας. Σήμερα, η ανάδειξη του «ιερού 

χαρακτήρα» του κεντρικού χώρου του Τελεστηρίου που καταλάμβανε διαχρονικά το 

ανάκτορο, δηλαδή η ανάδειξη και της άυλης κληρονομιάς του ελευσίνιου που είναι η 

λατρεία της Δήμητρας και της κόρης, προσεγγίζεται με τη διαμόρφωση ενός κεντρικού 

χώρου που περιλαμβάνει κατάλοιπα από τους προγενέστερους ναούς.  

 

Τέλος, στο πλαίσιο των διευθετήσεων του αρχαιολογικού χώρου προτείνεται η διδακτική 

ανασύνθεση στοιχείων της ανωδομής στην ιερά αυλή και η διαμόρφωση χώρου 

πληροφόρησης για το ιστορικό της ανασκαφής του Τελεστηρίου και για την αρχιτεκτονική 

και τη λειτουργία του». 

 

Κλείνοντας, η κα Χλέπα ευχαρίστησε την Έφορο Αρχαιοτήτων, κα Στέλλα 

Χρυσουλάκη, την αρχαιολόγο, κα Πόπη Παπαγγελή, την κα Ράνια Σουλάκη, 

Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων για 

τη χορηγία της μελέτης και τον κ. Σταύρο Μπένο.  

 

«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ» / (Β΄ ΜΕΡΟΣ) 

 

Αρχικά, το λόγο έλαβε η κα Σόνια Σούμπερτ, αρχιτέκτων - μηχανικός, Προϊσταμένη 

Τμήματος Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης & Αναπλάσεων στη Διεύθυνση 

Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία 

μίλησε με θέμα «Στρατηγική παρεμβάσεων ανάδειξης μνημείων - Η περίπτωση της 

Ελευσίνας».  

 

Η κα Σούμπερτ ανέφερε περίπου τα εξής: «Με πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και βέβαια μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου της Ελευσίνας 

συγκροτήθηκε μια ομάδα για την εκπόνηση της μελέτης ενοποίησης και ανάδειξης 

αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας με στοιχεία αστικής ανάπλασης. 

 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από τέσσερις συναρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Πολιτισμού 

το οποίο συμμετέχει με τρεις Διευθύνσεις και μια Εφορία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

που συμμετέχει με δυο Διευθύνσεις, η Περιφέρεια που συμμετέχει με τη Διεύθυνση 

Χωρικού Σχεδιασμού και ο Δήμος της Ελευσίνας που συμμετέχει με τη Διεύθυνση των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του. 

 

Από ό,τι αντιλαμβάνεστε πρόκειται για μια πιλοτική μελέτη όχι μόνο ως προς το 

περιεχόμενό της, αλλά και ως προς τον τρόπο που συγκροτήθηκε η ομάδα, αλλά και με 

τον τρόπο που εκπονείται αυτή η μελέτη.  

Ο ευρύτερος στόχος είναι η επιδίωξη της αστικής αναζωογόνησης-ανάπλασης της πόλης 

με την προβολή του ιστορικού πολιτισμικού αποθέματός της μέσα από ένα συλλεκτικό, 

στρατηγικό όραμα. 

 

Οι επιμέρους στόχοι, σε άμεσο εναρμονισμό βέβαια με τις κατευθύνσεις που δίνει το νέο 

Ρυθμιστικό της Αθήνας – Αττικής 2021, είναι οι εξής: 
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 Η ανάδειξη της ιστορικότητας της πόλης. 

 Η προβολή της ταυτότητας της πόλης. 

 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 

 Η διευκόλυνση της επισκεψιμότητας των μνημείων της από τους κατοίκους και 

τους επισκέπτες. 

 Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην πόλη με την αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος της, επομένως και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής της.  

 

Βεβαίως βλέπουμε ότι επιδιώκοντας τα παραπάνω το σημαντικό είναι η πόλη να βρει την 

ταυτότητά της. Πως θα βρει αυτή την ταυτότητα; Διατυπώνοντας τη μοναδικότητά της, 

επικοινωνώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εστιάζοντας την πολιτιστική της 

παραγωγή στην προσέλκυση επενδύσεων, την κοινωνική συνοχή, αλλά και επιχειρώντας 

τη διαχείριση της εικόνας της. 

 

Στη συνέχεια των παραπάνω διαφαίνεται η αναγκαιότητα να γίνει η προσέγγιση με μια 

μελέτη city branding και ενός υπό αυστηρές προϋποθέσεις city marketing, το οποίο θα 

συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, αλλά και στην αύξηση ροής επισκεπτών και 

παράταση του χρόνου παραμονής τους σε αυτήν. 

 

Το προϊόν της μελέτης αυτής θα είναι ένα master plan, το οποίο θα στοιχειοθετείται από 

συντονισμένες προτάσεις για μελέτες και έργα και θα καταλήγει σε συγκεκριμένο και 

ιεραρχημένο πρόγραμμα δράσης, με προσπάθεια κοστολόγησης μελετών και έργων, όπου 

αυτό βέβαια είναι δυνατό. 

 

Η προϋπόθεση για να οριστεί η περιοχή μελέτης, ήταν να υπάρχουν μέσα σε αυτήν όλα 

τα μνημεία θεσμοθετημένα και μη, όλων των ιστορικών περιόδων, τα υλοποιημένα και 

θεσμοθετημένα αστικά πράσινα, καθώς και οι ελεύθεροι χώροι, κτήρια που φιλοξενούν 

κοινωνικές λειτουργίες, τα οποία θεωρούμε σημαντικά για την εξυπηρέτηση του στόχου 

μας κυρίως κτήρια, στα οποία σήμερα παράγεται πολιτισμός και κτήρια Δημόσιας 

Διοίκησης. Επίσης να είναι και τα εν δυνάμει σημεία ειδικού πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος, δηλαδή αστικά στοιχεία προς ανάπλαση, ο σχεδιασμός και η ρύθμιση των 

οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην αστική αναβάθμιση της Ελευσίνας. 

 

Το όριο της περιοχής μελέτης, η οποία αφορά περίπου 5.000 στρέμματα, είναι δυο φυσικά 

στοιχεία ο Σαρανταπόταμος και το θαλάσσιο μέτωπο και κομμάτια του οδικού δικτύου 

όπως η οδός Πλάτωνος, η νέα Εθνική Οδός και η οδός Ωκεανίδων. 

 

Στην πρώτη φάση της μελέτης παραδόθηκαν τρία τεύχη. Το πρώτο είναι το τεύχος του 

τελικού κειμένου που περιείχε όλα τα στοιχεία ανάλυσης, την αξιολόγηση της ανάλυσης 

και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα τεύχος αποδελτίωσης σημείων ενδιαφέροντος, όπως εμείς 

το ονομάσαμε Focus, το οποίο έχει τέσσερα αρχεία. Το 1ο αρχείο έχει όλα τα μνημεία τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το 2ο αρχείο τα μνημεία τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ νυν ΥΠΕΝ, το 3ο αρχείο έχει 

σημεία γενικού ενδιαφέροντος που δεν αφορούν μνημεία ή διατηρητέα κτήρια, αφορούν 

όμως κτήρια ή χώρους που φιλοξενούν πολιτιστικές λειτουργίες ή κοινωφελείς 

λειτουργίες και θα αξιοποιηθούν στην πρόταση της παρούσας μελέτης.  

 

Το τελευταίο αρχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, περιλαμβάνει σημεία ειδικού 

πολεοδομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ενδέχεται να είναι συνδυασμένα με μνημεία, 

δηλαδή με το 1ο αρχείο ή διατηρητέα μνημεία που είναι το 2ο αρχείο. Τα σημεία αυτά 
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απαιτούν παρέμβαση μεγαλύτερης εμβέλειας που θα προκύψει μέσα στο πλαίσιο της 

μελέτης αυτής. 

 

Και μετά ακολουθεί ένα τεύχος αυτοψιών όπου υπάρχουν οι τέσσερις σαρωτικές 

αυτοψίες που έκανε ολόκληρη η ομάδα μαζί, σαφώς επιμέρους αυτοψίες έκαναν όλοι 

σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και 11 χάρτες συνολικά, σε κλίμακα 1 προς 5 και 1 

προς 10.000. 

 

Η μελέτη αυτή κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα ανά κατηγορία γενικού και ειδικού 

ενδιαφέροντος, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν σε κάποιες κατευθύνσεις, τέσσερις 

βασικές κατευθύνσεις γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος που η 2η φάση της μελέτης 

οφείλει να ακολουθήσει. 

 

Η στρατηγική δόμησης των παρεμβάσεών μας είναι η εξής:  

 Αντιμετωπίζουμε, ελέγχουμε, εξετάζουμε το προς ανάδειξη μεμονωμένο μνημείο. 

 Διαπιστώνουμε τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε χρήσης του. Κάποια χρήση έχει 

το κάθε μνημείο. 

 Καταγράφουμε τις επιπτώσεις λειτουργίας της χρήσης αυτής στο ευρύτερο 

περιβάλλον του. 

 Προσπαθούμε με τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των μέχρι τώρα δυσμενών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία του στο περιβάλλον του.  

 Εξετάζουμε ειδικούς παράγοντες, διερευνούμε ειδικούς παράγοντες του 

περιβάλλοντός του, που θα συνηγορούσαν και θα συνέβαλλαν στην ανάδειξή του. 

 Φροντίζουμε για την αξιοποίηση των παραγόντων αυτών με ειδικές επιμέρους 

παρεμβάσεις. 

 Δημιουργούμε μιας ευρύτερης παρέμβασης αναζωογόνηση, ήπια, αστική ανάπλαση. 

 Επικοινωνούμε το προς ανάδειξη μνημείο με άλλες περιοχές ειδικών 

πολεοδομικών παρεμβάσεων. 

 Δημιουργούμε ιστό μνημείων και ειδικών σημείων ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη. 

 

Τέλος, κάτι το οποίο προέκυψε από το στέλεχος που μας πλαισιώνει από την Τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου, είναι η δημιουργία ανοιχτού Μουσείου στην πόλη της Ελευσίνας 

και συνθηκών απόδοσής του πρωτίστως στους πολίτες της, αλλά και στους επισκέπτες 

της. Για την εύρυθμη λειτουργία, όμως, ενός τέτοιου project οργανώνουμε ένα κέντρο 

πληροφόρησης επισκεπτών, το οποίο έχει διευρυμένες χρήσεις.  

 

Προσπαθούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε σύνθετες διαδρομές μέσα στον ιστό της πόλης, 

ενοποιούμε τα μνημεία δηλαδή και τα σημεία ενδιαφέροντος με επιδίωξη ο κάτοικος να 

εξερευνήσει, να μάθει και να αγαπήσει την πόλη του και ο επισκέπτης να διευκολυνθεί 

στην ανακάλυψή της. 

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή είναι τα προσφυγικά και πραγματικά 

καταβάλλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα αναδείξουμε, γιατί είναι η ιστορία της 

πολεοδομικής εξέλιξης της πόλης της Ελευσίνας. Δυστυχώς έχουν υποστεί πάρα πολλές 

αλλοιώσεις και παρεμβάσεις. 

 

Για να κατανοήσουμε τα παραπάνω θα αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: 

την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. Ο χώρος περιβάλλεται από 

οικιστικό ιστό και στο νοτιοδυτικό τμήμα του από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο χώρος 

αυτός λειτουργεί αυτοτελώς διαθέτοντας μονοπάτια περιήγησης και πινακίδες 

πληροφόρησης. Λειτουργεί εδώ και άπειρα χρόνια άριστα. Είναι προσπελάσιμος από την 
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κεντρική του είσοδο επί της οδού Γκιόκα, δεν διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης για 

τουριστικά λεωφορεία και Ι.Χ. αυτοκίνητα, η είσοδός του είναι δυσδιάκριτη για τον ξένο 

και ανυποψίαστο επισκέπτη. Το αρχαιολογικό Μουσείο που διαθέτει που λειτουργεί μέσα 

στο χώρο αυτό, είναι ανεπαρκές κτηριακά και έτσι προκύπτει η αναγκαιότητα ανέγερσης 

νέου αρχαιολογικού Μουσείου. Δηλαδή, το «Α», η περιοχή μελέτης μας, λειτουργεί 

εσωτερικά, αλλά παρουσιάζει για τη λειτουργία του αυτή προβλήματα.  

 

Το «Α» βρίσκεται μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή και για να λειτουργήσει το «Α» 

επηρεάζεται μια ευρύτερη περιοχή. Τα τουριστικά λεωφορεία που διέρχονται μέσα από 

τον οικιστικό ιστό προκαλούν λόγω μεγέθους καυσαερίων και θορύβου περιβαλλοντική 

όχληση. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή είναι ανεπαρκής, υπάρχει αδυναμία 

οπτικής και ουσιαστικής επικοινωνίας του με το θαλάσσιο μέτωπο.  

 

Οι ειδικοί παράγοντες του περιβάλλοντος του μνημείου αυτού που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην ανάδειξή του είναι οι εξής: η κεντρική πλατεία με τη διαμορφωμένη, 

αλλά όχι ουσιαστική απόληξη της Ιεράς Οδού στο βόρειο ανατολικό τμήμα της. Πάνω 

στην πλατεία βρίσκεται ο ναός του Αγίου Ζαχαρία, δείγμα μεταβυζαντινής ναοδομής από 

τα ελάχιστα που υπάρχουν στην πόλη και η οποία πλατεία αποτελεί χώρο κοινωνικών 

συναθροίσεων του Δήμου και εκδηλώσεων.  

 

Είναι εμφανής η έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού του αστικού εξοπλισμού, καθώς και 

κανονιστικών όρων που αφορούν τη διαμόρφωση των όψεων στις οδούς που την 

περιβάλλουν. Το ίχνος της Ιεράς Οδού που διέρχεται από αυτήν, καταλήγει στον 

αρχαιολογικό χώρο και δεν είναι εμφανές. Δηλαδή ξέρουμε όλοι ότι η Ιερά Οδός δεν 

τελειώνει σε εκείνο το σημείο που φαίνεται σήμερα, μετά τον Αισχύλο δηλαδή, αλλά 

πηγαίνει κάτω από την πλατεία, την περπατάμε χωρίς να την ξέρουμε και καταλήγει στον 

αρχαιολογικό χώρο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. 

 

Στο βορειοδυτικό άκρο του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται το αρχαίο λατομείο, το 

οποίο λόγω υψομετρικής διαφοράς δεν προσεγγίζεται από τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά 

από κάτω από την οδό Σαράφη. Βρίσκεται στην πάρα πολύ δυσάρεστη θέση να είναι σε 

υποβαθμισμένη περιοχή εκτός σχεδίου και να γειτνιάζει με αυθαίρετη δόμηση. Είναι 

δυσδιάκριτο και όχι εύκολα προσπελάσιμο, που σημαίνει για τον επισκέπτη, για τον 

πολίτη που μένει σε άλλη περιοχή της Ελευσίνας, δεν υπάρχει. 

 

Νότια του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται το ελαιουργείο Βότρις, όπου λαμβάνουν χώρα 

ετησίως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Αισχυλείων. Η δόμηση του χώρου αυτού 

αποκόπτει κάθε οπτική επαφή προς τη θάλασσα, ενώ καθίσταται αδύνατη η άμεση 

προσπέλαση του αρχαιολογικού χώρου από το θαλάσσιο μέτωπο. 

Βάσει Π.Δ. μελέτης – εφαρμογής του ’11 αποδεικνύεται εντός αυτού χώρος για νέο 

αρχαιολογικό Μουσείο, με τα όποια προβλήματα. Εκεί δημιουργείται ένα πλέγμα 

πεζοδρόμων, οι οποίοι όμως δεν επαρκούν για την ευρεία διάνοιξη προς το θαλάσσιο 

μέτωπο με την έννοια μιας promenade.  

 

Αυτό το οποίο προτείνεται για τον αρχαιολογικό χώρο είναι η διάνοιξη μιας εξόδου προς 

το θαλάσσιο μέτωπο και προς το parking.  

 

Νότια του αρχαιολογικού χώρου υπάρχει η έκταση του υπαίθριου δημοτικού χώρου 

στάθμευσης, τον οποίο βεβαίως και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.  
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Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ανάδειξη του αρχαιολογικού 

χώρου είναι μια διαδικασία περισσότερων επιμέρους συνθετικών παρεμβάσεων, όπως 

απαριθμούνται παρακάτω:  

 Ενίσχυση του ρόλου της κεντρικής πλατείας σαν κεντρικού τοπίου υποδοχής και 

διοχέτευσης επισκεπτών με σημειακή αποκάλυψη του ίχνους της Ιεράς Οδού.  

 Αισθητική βελτίωση των αναπτυγμάτων των όψεων των παρακείμενων σε αυτήν 

οδών, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας αισθητικής του χώρου.  

 Άνοιγμα του χώρου προς το θαλάσσιο μέτωπο, ιστορική μνήμη. 

 Ανάδειξη του αρχαίου λατομείου και ρύθμιση του προβλήματος της παρακείμενης 

αυθαίρετης δόμησης. 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τροποποίηση της διαδρομής των τουριστικών 

λεωφορείων και διασφάλιση επαρκών χώρων στάθμευσης. 

 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πλέγμα παρεμβάσεων περιοχών που εμπεριέχουν 

μνημεία ή γειτνιάζουν με αυτά με αποτέλεσμα την ανάδειξή τους παράλληλα με την 

κάλυψη όμως των αρχικών στόχων της μελέτης, οι οποίοι περιγράφονται τέλεια στο νέο 

Ρυθμιστικό. 

 

Οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονται με ένα ιστό πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, ή οδών 

ήπιας κυκλοφορίας. Ιεραρχούνται κατά σπουδαιότητα και προτεραιότητα, ενώ 

εντοπίζονται κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν σαν βάση για να 

υποστηρίξουν άλλες.  

 

Επομένως, η στρατηγική που ακολουθούμε βασίζεται στην αρχή της ολιστικής 

παρέμβασης στην πόλη, με ένα συγκεκριμένο στόχο και σε εφαρμογή του υπερκείμενου 

σχεδιασμού, με αποφυγή ή  περιορισμό των μεμονωμένων περιστασιακών και εκτός 

γενικού πλάνου παρεμβάσεων.  

 

Όλα αυτά που ακούστηκαν τώρα προϋποθέτουν ένα απόλυτα οργανωμένο και εντατικό 

management. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα ποιος θα το ασκήσει». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Μπένος, ο οποίος πρόσθεσε ότι δουλειά του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι να συμβάλει στη σύνθεση όλου αυτού του ωραίου 

υλικού και να δώσει πνοή και management.  

 

Ακολούθησε η κα Μαρία Βασιλείου,  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ελευσίνας, η οποία μίλησε με αντικείμενο τις «Πολεοδομικές επεμβάσεις που 

αναδεικνύουν την πνευματικότητα της Ελευσίνας».  

Η κα Βασιλείου αρχικά ευχαρίστησε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τους ανθρώπους του που 

επέλεξαν την Ελευσίνα για την 5η συνάντηση  των Εταιρικών Μελών, καθώς και για 

το ενδιαφέρον τους και τη συμβολή τους στην ανάδειξη και την ενοποίηση των 

αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας. Εν συνεχεία ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Η παρουσία όλων μας εδώ δηλώνει ότι μας συνδέει αυτή η δυνατή επιθυμία να 

διανύσουμε μια πορεία που μέσα από συνέργειες θα αναδείξει την τριλογία Αθήνα – 

Λαύριο – Ελευσίνα και θα προβάλλει πανελλαδικά και σε διεθνή κλίμακα το ιστορικό 

παρελθόν και το παρόν και των τριών πόλεων, αλλά και επιτέλους θα υλοποιήσει αυτή 

την ιστορική διασύνδεση της πόλης της Ελευσίνας με την πρωτεύουσα, η οποία και θα 

φέρει οικονομική και τουριστική ανάπτυξη στην πόλη μας και στην τοπική 

επιχειρηματικότητα. 
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Στο "ΔΙΑΖΩΜΑ" υπάρχει ένας σαφής ηθικός και αποφασιστικός οραματικός 

βηματισμός, τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αν θέλουμε όλοι μαζί να αποδείξουμε ότι ο αρχαίος πολιτισμός, είναι ο κινητήριος μοχλός 

ανάπτυξης, ο οποίος θα συμβάλλει στην αναγέννηση των πόλεων και στην βιωσιμότητά 

τους. 

 

Η εικόνα της Ελευσίνας είναι γεγονός ότι πρέπει να αλλάξει.  H καθημερινότητα πρέπει 

να αλλάξει στους κατοίκους μας, οι οποίοι πρέπει να αγαπήσουν την πόλη, να μάθουν 

την ιστορία τους για να μπορέσουν να την προβάλλουν και να την προστατέψουν. Αυτός 

είναι και ο σημαντικός μας ρόλος.  

 

Η Ελευσίνα είναι μια παράκτια πόλη του Σαρωνικού κόλπου με έκταση 20 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων που βρίσκεται στην περιοχή του 

Θριάσιου Πεδίου δυτικά των Αθηνών και αποτελεί διοικητικό και οικονομικό κέντρο της 

δυτικής Αττικής. 

 

Μια πόλη από τις αρχαιότερες με κατοίκηση, πάντα με το ίδιο όνομα, σε όλες τις χρονικές 

περιόδους. Η πόλη της Δήμητρας, της θεάς της Γεωργίας, η οποία αποτελούσε 

θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Τόπος που ο σπόρος του σε 

φυσικό επίπεδο τρέφει τον άνθρωπο, αλλά και με τα μυστήριά της σε πολιτισμικό επίπεδο 

υποδέχεται όλους τους Έλληνες του αρχαίου κόσμου και όχι μόνο, προσκυνητές που 

έρχονταν από την Αθήνα δια μέσου της Ιεράς Οδού και τους μυεί στην ηθική, στη σοφία 

της ύπαρξης του ανθρώπου, στη μετάβαση για το καλύτερο. 

 

Στα νεώτερα χρόνια λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του λιμανιού από αγροτική 

περιοχή αναπτύσσεται ως σημαντικό οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο, αγκαλιάζοντας 

χιλιάδες εσωτερικούς μετανάστες και πρόσφυγες, προσφέροντας εργασία στα εργοστάσια 

και συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, αλλά και ολόκληρης της 

χώρας. 

 

Γνώρισε, όμως, την άναρχη βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 1974 

και προκάλεσε σοβαρότατα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά προβλήματα. Οι 

βιομηχανίες αναπτύχθηκαν σε επαφή με τις κατοικίες στον αρχαιολογικό χώρο και κατά 

μήκος του παραλιακού μετώπου, χωρίς κανένα σεβασμό στο περιβάλλον και στην 

ιστορία. 

 

Η ανάπτυξη των βιομηχανιών και του λιμένα άλλαξαν τη μορφή της πόλης. Η Ελευσίνα 

επομένως ως εκ τούτου είναι βαθιά συνδεδεμένη με την πολυπολιτισμικότητα, ένα 

ψηφιδωτό δηλαδή διαφορετικής προέλευσης κατοίκων – εργατών, που αποτέλεσαν την 

παραγωγική μηχανή. 

 

Όμως, η αρνητική συνέπεια αυτού ήταν η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, για 

το οποίο με τους αγώνες των κατοίκων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για διεκδίκηση 

ενός καλύτερου περιβάλλοντος και σεβασμού στην πολιτιστική κληρονομιά, είχαμε θετικά 

αποτελέσματα. 

 

Η σταδιακή μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και η αντίστοιχη στροφή στον τριτογενή 

τομέα μας οδηγούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για επενδύσεις στο δημιουργικό τομέα.  
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Η ιστορική διαδρομή της πόλης είναι βαθιά πνευματική. Συνδεδεμένη με τους 

αλλεπάλληλους μετασχηματισμούς σε πολιτιστικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και 

πολεοδομικό επίπεδο. Προσφέρει με τα αποτυπώματά τους μια αφήγηση που μας οδηγεί 

στο ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο συμφιλίωσης της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς 

μας, αλλά και της νεώτερης βιομηχανικής και τεχνολογικής εξέλιξης, με καλές πρακτικές 

για το μέλλον που επιθυμούμε.  

 

Η Δημοτική Αρχή με πλήρη συνείδηση της ευθύνης της και τη συστράτευση όλων των 

τοπικών και άλλων φιλικών δυνάμεων οραματίζεται και θέλει την Ελευσίνα μια πόλη 

ανθρώπινη, σύγχρονη, ελκυστική, με αναβαθμισμένη την ποιότητα της ζωής των πολιτών 

της, αντάξια της ιστορίας της. 

 

Με την επιλογή της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2021 θα είναι στο επίκεντρο της 

σύγχρονου εθνικού και ευρωπαϊκού προβληματισμού, ως κέντρο παραγωγής πολιτισμού 

με αειφορική ανάπτυξη.  

 

Η πόλη μας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στις πολεοδομικές παρεμβάσεις και στις 

αναπλάσεις. Η εγκατάσταση των βιομηχανιών στο παραλιακό μέτωπο, η δημιουργία 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων ανατολικά της Χαλυβουργικής και δυτικά του ΤΙΤΑΝΑ σε 

επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο, οδήγησαν σε μια οικιστική ανάπτυξη από το νότο προς 

το βορά και όχι παραλιακά. Έτσι, υπάρχει το παράδοξο να είναι μια παραλιακή πόλη, 

χωρίς οι κάτοικοί της να έχουν πρόσβαση, παρά σε ελάχιστα σημεία της παραλίας. 

 

Βόρεια της πόλης υπάρχει το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Ο οικιστικός ιστός τεμαχίζεται 

από το υπερτοπικό Δίκτυο της παλαιάς και της νέας Εθνικής Οδού και τη σιδηροδρομική 

Γραμμή. Παράλληλα μέχρι το 1985 υπήρξαν δυο βιομηχανικές περιοχές με αργούσες 

βιομηχανίες και διατηρητέα κτήρια στο ανατολικό και δυτικό παραλιακό άκρο, ο Κρόνος 

και το Βότρις, καθώς και η βιομηχανική περιοχή ΤΙΤΑΝ σε επαφή με τον αρχαιολογικό 

χώρο. 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι ο αρχαιολογικός χώρος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του 

δημόσιου χώρου του κέντρου της πόλης, που γύρω του εξελίσσεται όλη η σύγχρονη ζωή. 

Η γνώση της αστικής ταυτότητας της Ελευσίνας είναι το βασικό δημιουργικό εργαλείο 

για να αναδειχθεί και να αναπλαστεί, χρησιμοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματά της, είτε 

αυτά είναι το πολιτισμικό της απόθεμα, είτε οι χωρικές, κοινωνικές και οικονομικές αξίες 

της. 

 

Η βελτίωση του πλέγματος των δημοσίων χώρων, καθώς και η άρθρωσή του με άλλα 

στοιχεία της πόλης (τον αρχαιολογικό χώρο, τα μνημεία, τα κτήρια, τα διατηρητέα, τις 

πολιτιστικές υποδομές κ.α.) τη βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά 

για να βρεθούν διαδρομές που δημιουργούν συνέχεια στον αστικό ιστό και να προβάλουν 

μια θετική, ευανάγνωστη πλέον εικόνα της πόλης, τόσο στους κατοίκους όσο και στους 

επισκέπτες, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά της. 

 

Η δομή της και η ιστορία της ευνοεί και οδηγεί σε ένα σχεδιασμό με πολιτιστική 

προσέγγιση για την αστική αναζωογόνησή της.  

 

Όμως, όλα αυτά τα αυτονόητα είναι και δύσκολα και απαιτούν και συνέργειες της 

Δημοτικής Αρχής, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με ειδικούς συνεργάτες, 

επιστήμονες και αρμόδιους φορείς του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η Δημοτική Αρχή για 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 54 

την αστική ανάπλαση της πόλης μας ζήτησε και πέτυχε για πρώτη φορά μια συνεργασία 

ανάμεσα στα Υπουργεία και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Είναι μια ουσιαστική 

εμπειρία που πιστεύουμε ότι θα φέρει πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία 

τώρα με τη συνεργασία που θα κάνουμε με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" θα είναι και υλοποιήσιμα. 

 

Η μελέτη θα αποτελέσει ένα master plan, το οποίο θα στοιχειοθετείται από συντονισμένες 

πλέον προτάσεις και μελέτες για έργα και θα καταλήξει σε συγκεκριμένο και ιεραρχημένο 

πρόγραμμα δράσης. 

 

Μέσα απ’ όλο το φάσμα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου στο πλαίσιο του 

πενταετούς προγράμματος 2015-2020 και της υλοποίησης των τριών υποδομών της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και άλλων έργων που θα συμβάλλουν τη χρονιά του ’21 με 

όρους βιωσιμότητας, θέλω να σταθώ σε μερικές παρεμβάσεις που προγραμματίστηκαν 

για την αστική αναβάθμιση της πόλης και την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς, 

των οποίων η υλοποίησή είναι σε εξέλιξη, με πάρα πολλά προβλήματα. Όλοι γνωρίζουμε 

τις γραφειοκρατίες διαδικασίες και τι αντιμετωπίζουμε, αλλά ευτυχώς έχουμε αρκετή 

βοήθεια και από συνεργάτες και από τον ιδιωτικό τομέα και από δημόσιους φορείς και 

στον τομέα της χρηματοδότησης. 

 

Τα έργα είναι τα εξής: 

1. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης, της πλατείας Ηρώων, με πιθανή 

ανάδειξη μέχρι την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. 

2. Ήπιες παρεμβάσεις σε οδούς γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο για τη βελτίωση 

της προσβασιμότητας και την ανάδειξή του,  

3. Ανακατασκευή του παλαιού διατηρητέου κτηρίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 

Ελλάδας, ενός τοπόσημου σύνδεσης της ιστορικής μνήμης των μεταφορών στη 

νότια Ελλάδα.  

4. Κατασκευή του αθλητικού πολυχώρου με συνεδριακό κέντρο στο κτήριο των 

αποθηκών της πρώην Ελαιουργικής με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

και των γύρω Οικοδομικών Τετραγώνων Πρασίνου που υπάρχουν στο 

ρυμοτομικό σχέδιο. Είναι μια υποδομή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας που 

είμαστε υποχρεωμένοι να την παραδώσουμε τον Ιούλιο του 2020. 

5. Αναπλάσεις στον προσφυγικό συνοικισμό της άνω Ελευσίνας, σημαντική περιοχή 

στην ιστορία της πόλης.  

6. Απαλλοτρίωση του διατηρητέου κτήματος Μορφοπούλου με τα κτήριά του, τα 

οποία είναι κατασκευής προ του 1830.  

7. Αγορά οικοπέδων για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και την αξιοποίησή 

τους. 

8. Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου που προϋποθέτει είτε συνέργειες του Δήμου 

με τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας, είτε παραχωρήσεις τμημάτων του 

παράκτιου μετώπου στο Δήμο. Ήδη υπάρχει μια απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, για να μας παραχωρήσει τη 

χρήση τεσσάρων χώρων, εκτός των λιμενικών εγκαταστάσεων. Αυτό αποτελεί για 

μας μια σημαντική νίκη ενός πολυετούς αιτήματος, για το οποίο αγωνίστηκαν και 

οι κάτοικοι και η Δημοτική Αρχή.  

9. Ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής "Βότρις – Ελαιουργείο" στο 

δυτικό μέρος του παραλιακού μετώπου που υλοποιείται τις προσεχείς μέρες, με 

τους εξής στόχους:  

a. αγορά της ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή του παλιού 

εργοστασίου του ελαιουργείου που εκεί γίνονται τα Αισχύλεια για τη 
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δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Ιστορίας της πόλης με την επωνυμία 

«Γεώργιος Αμπατζόγλου» στο κτήριο του Διοικητηρίου του εργοστασίου 

και τη δημιουργία νέων χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χώρων 

πρασίνου και χώρου στάθμευσης, 

b.  απόκτηση της ιδιοκτησίας Βότρις για την ανέγερση του νέου 

αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο είναι ένα όραμα πολύ 

μακροπρόθεσμο. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε βοήθεια ούτε από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. Συνεπώς, ανέλαβε ο Δήμος να βρει τρόπο να 

αγοράσει αυτή την έκταση, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού είναι διαθέσιμο 

μόνο για τη μελέτη του αρχαιολογικού Μουσείου.  

10. Αποκατάσταση και επανάχρηση των τεσσάρων διατηρητέων κτηρίων Ήρις, τα 

οποία παραχωρήθηκαν από τον ΟΑΕΔ για χρήση 99 ετών, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός πολυχώρος και το κέντρο περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Αυτή είναι μια υποδομή για το 2021, η οποία επιχορηγείται με 2 

εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση 

με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των διατηρητέων, αλλά και των νέων 

συγκροτημάτων των εργατικών κατοικιών για 90 οικογένειες. Έτσι δημιουργείται 

ένα άνοιγμα του οικιστικού ιστού της πόλης προς τη θάλασσα και πλέον η ένταξη 

του θαλάσσιου στοιχείου στη ζωή των κατοίκων. Με την επανάχρηση των 

διατηρητέων για πολιτιστικές χρήσεις θα υλοποιηθεί ένα μοναδικό για μας 

πολιτιστικό σκηνικό, το οποίο θα αναβαθμίσει το τοπίο, την ποιότητα της ζωής 

των κατοίκων, θα προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά, τη βιομηχανική 

κληρονομιά της πόλης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουμε και μια πρότυπη 

γειτονιά, μέσα στην οποία θα υπάρχει ένας πολιτιστικός πόλος. Αντιλαμβάνεστε 

πόσο σημαντικό είναι οι κάτοικοι να βρίσκονται καθημερινά και σε επαφή με 

πολιτιστικά δρώμενα.. Επομένως, η Ελευσίνα σιγά - σιγά αναδιαμορφώνεται σε 

μια παραλιακή πόλη.  

11. Με μια πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο 

ανατολικό άκρο της πόλης του παραλιακού μετώπου πλησίον της ιδιοκτησίας της 

Χαλυβουργικής, θα δημιουργηθεί ένας δημοτικός πράσινος πόλος περίπου 38 

στρεμμάτων. 

12. Στο δυτικό άκρο του παραλιακού μετώπου με την τοπιακή ανάπλαση των 

παλαιών λατομείων Ελευσίνας στη θέση «Βλύχα» θα δημιουργηθεί κι ένας άλλος 

πολιτιστικός και οικολογικός πόλος.  

13. Υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, η οποία θα έχει σαν σκοπό την 

βελτίωση των αστικών κυκλοφοριακών ροών οχημάτων, πεζών, ατόμων ΑμεΑ, 

ποδηλάτων με πρόβλεψη ενθάρρυνσης της μη χρήσης αυτοκινήτων στο κέντρο 

της πόλης.  

 

Με αυτές τις παρεμβάσεις εμείς θεωρούμε ότι συμβάλλουμε καθοριστικά στην ανάδειξη 

της διαχρονικής πνευματικότητας της πόλης μας και ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε 

να υλοποιηθούν σταδιακά έως το 2021». 

 

Αμέσως μετά το λόγο έλαβε η κα Ξένου Βάνα, καθηγήτρια Ε.Μ.Π., η οποία 

παρουσίασε τη μελέτη «Τοπιακή Ανάπλαση των Παλαιών Λατομείων Ελευσίνας στη 

θέση Βλύχα» και μίλησε για τη συμβολική σύνδεση της Ελευσίνας με την Ιερά Οδό. 

 

Εισαγωγικά η κα Ξένου αναφέρεθηκε σε μια έκθεση που είχε κάνει στο Παρίσι και 

συγκεκριμένα στους κήπους του Palais Royal με τίτλο «Ελευσίνα». Αμέσως μετά, η κα 

Ξένου αναφέρθηκε στη συνολική προσέγγιση που έχει για την Ελευσίνα, η οποία 
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αποτυπώνεται στο εικαστικό όσο και στο διδακτικό της έργο, αναφέροντας τα 

ακόλουθα: 

 

«Η πρόταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να αφιερώσει αυτή την πρώτη μέρα της συνάντησής του 

στο αξιακό περιεχόμενο της τριλογίας Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο, με επίκεντρο το 

ιστορικό και πολιτιστικό βάθος και βάρος της αρχαίας και σύγχρονης Ελευσίνας, μου 

δίνει το έναυσμα να θέσω ως χώρο εκκίνησης του διαλόγου την ευρύτερη περιοχή του 

παραϊλισίου πεδίου. Πρόκειται για προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψή 

μου από τους φοιτητές μου στο Πολυτεχνείο και ήταν μια εξαιρετική εργασία. 

 

Για να κατανοήσουμε την επιλογή του συγκεκριμένου τόπου θα πρέπει πρώτα να 

εξετάσουμε την τοπολογία και τη μυθική γεωγραφία του παραϊλισίου πεδίου, τα νοήματα 

του οποίου μπορούν να συμπυκνωθούν στις έννοιες της ρωγμής και της μήτρας, 

ενέχοντας αντίστοιχα μια αμφίσημη, τελετουργική επιτέλεση. Εξηγώ τους λόγους αυτής 

της μεταφοράς: σύμφωνα με το Θουκυδίδη το παραϊλίσιο πεδίο αποτέλεσε τη μήτρα της 

Αθήνας, τον πρωταρχικό πυρήνα οικιστικής ανάπτυξης πριν μεταφερθεί η κατοίκηση 

στην Ακρόπολη. 

 

Η καταγωγική σχέση των Αθηναίων με το παραϊλίσιο πεδίο ανιχνεύεται και σε μια εκδοχή 

του μύθου του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, σύμφωνα με την οποία οι δυο επιζήσαντες 

μετά τον κατακλυσμό εγκαταστάθηκαν στο παραϊλίσιο πεδίο, ιδρύοντας τον πρώτο 

συνοικισμό και το ιερό αφιερωμένο στον Ολύμπιο Δία. Η έννοια της μήτρας και της 

ρωγμής και η παρουσία του νερού εξηγεί το πλήθος των καθαρτηρίων τελετών που 

λάμβαναν χώρα στο παραϊλίσιο πεδίο.  

 

Στην πραγματικότητα οι έννοιες αυτές συμπλέκονται ως ρωγμή. Το παραϊλίσιο πεδίο 

επέτρεπε εντάξεις που προαπαιτούσαν την κάθαρση των εισερχομένων και αποβολές που 

αποτελούσαν κάθαρση και ίαση για το άστυ. Εκεί υπήρχαν τόποι, με μικρούς ναΐσκους 

και σημεία, στα οποία πραγματοποιούνταν οι τελετές.  

 

Ένα παράδειγμα ένταξης συνέβαινε στον λόφο του Κυνοσάργους. Εκεί υπήρχε ιερό 

γυμνάσιου για τους νόθους υιούς της Αθήνας, κατά την παράδοση τα μικρά μυστήρια που 

τελούνταν στο διπλανό λόφο της Άγρας ιδρύθηκαν, ώστε ο Ηρακλής ο μη αθηναίος αλλά 

και ως μιαρός από τους φόνους που είχε διαπράξει να μπορέσει να γίνει μύστης. 

 

Η τοπολογία του παραϊλίσιου πεδίου καθορίζεται από δυο στοιχεία: το τείχος και τον 

Ιλισό. Τοπολογικά το τείχος είναι μια κλειστή καμπύλη γραμμή στο χώρο που ορίζει ένα 

δυισμό: το εντός και το εκτός του άστεως.  

 

Ο Ιλισός ως ρωγμή καθιστά ακόμη πιο σαφείς τις έννοιες του ενδιάμεσου και της 

μετάβασης μέσω των μυθικών αφηγήσεων και τελετών που λάμβαναν χώρα εκεί. Τα 

θέματα της ρωγμής, της μήτρας, της κάθαρσης και ίασης διατρέχουν τον πλατωνικό 

διάλογο Φαίδρο. Και τα δυο θέματα έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο: αποτελούν στάδια 

μυητικής διαδικασίας. Αποτελούν δηλαδή ενδιάμεσα βήματα που βαίνουν στο τελικό 

προορισμό με διαδοχικές αποκαλύψεις. Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τις μυστηριακές 

τελετές και κυρίως τα Ελευσίνια Μυστήρια για να σκηνοθετήσει το λόγο και το βλέμμα. 

Η γνώση και η ύπαρξη συγχωνεύονται σε μια ενότητα, δρώμενα, λεγόμενα, δεικνύμενα 

που είναι το ελευσινιακό τρίπτυχο. 
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Το Τελεστήριο της Ελευσίνας στην αρχική οικοδομική του φάση οργανώνεται με βάση τη 

σταδιακή αποκάλυψη. Ένα πρώτο κτήριο κρύβει τη θέαση του δεύτερου, το οποίο 

αποκαλύπτεται ύστερα από μια παράκαμψη.  

 

Το ίδιο συμβαίνει και στην εξέλιξη του Τελεστηρίου στην Ελευσίνα. Για τον Κερένυι αυτή 

η χωρική οργάνωση είναι η έκφραση της μύησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός 

ότι η μύηση εκφράζεται και χωρικά. Οι λέξεις εξάλλου που περιγράφουν τα δυο στάδια 

της μυητικής διαδικασίας προέρχονται από το ρήμα «μυαίω – μυώ» που σημαίνει κλείνω 

τους οφθαλμούς και η μύηση έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι μια άλλη εσωτερική 

όραση, ο μυούμενος βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια, που πρέπει ο ίδιος να δει που 

θέλει να προχωρήσει.  

 

Οι τελετουργίες, όπως η μεγάλη πομπή των Ελευσινίων Μυστηρίων ή η καταληκτική 

τελετή της εποπτείας - η εποπτεία έρχεται από το ρήμα «περιόψομαι» που σημαίνει βλέπω 

καθαρά, βλέπω καλά και ίσως και αποκαλυπτικά- ήταν μια αποκάλυψη.  

 

Έτσι ο τρόπος που έχει συνδεθεί ο πλατωνικός διάλογος έχει αυτή την αποκαλυπτική 

συνεχώς σημασία. Όλη η προσπάθεια που γίνεται είναι οι λέξεις να περιγράψουν τα 

στάδια της μυητικής διαδικασίας. Η μύηση προέρχεται από το μυώ που έχει αυτή τη σχέση 

με την όραση.  

 

Όπως επίσης το άλλο παράδοξο: το Ελευσινιακό παράδοξο είναι κρυφό. Έχουν γραφεί 

πολύ περίεργα πράγματα για τον λόγο που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι συνέβαινε στο 

Τελεστήριο, στην καταληκτική τελετή της εποπτείας. Μέσα από αυτή την πολύχρονη 

μελέτη που προσπάθησα να κάνω και μέσα από εξαιρετικούς στοχαστές ελληνιστές έχω 

καταλάβει το εξής: το κρυφό δεν είναι για να καλύψει, αλλά είναι για να προφυλάξει. 

Γιατί υπάρχει μια λέξη η αιδώς. Η αιδώς είναι αυτό το στοιχείο, αυτή η κατάσταση που 

θέλει να προστατέψει τα πράγματα. 

 

Τώρα θα προχωρήσω στην πρόταση, η οποία έχει να κάνει με αυτούς τους τεράστιους 

όγκους που έχουν απομείνει από τους λόφους. Δουλέψαμε πάρα πολύ σε σχέση με άλλα 

θέατρα για να μπορέσουμε να εμπνευστούμε με διάφορους τρόπους. Μελετήσαμε όσα 

συμβαίνουν σήμερα γύρω από τον τρόπο που προσλαμβάνεται το τοπίο. Ιδιαίτερα 

δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε κάποια τελευταία Κινήματα της Land art. Μπροστά σας 

έχετε τον εναπομείναντα λόφο, όπου προσπαθήσαμε να εργαστούμε και να προτείνουμε 

την καλύτερη λύση.  

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν και όλοι οι άλλοι γύρω χώροι. Κοντά θα 

υπάρχει ένα πολύ μικρό παρατηρητήριο για παράδειγμα, στο οποίο θα μπορούσε να 

σταματήσει ένας επισκέπτης αυτής της περιοχής. 

 

Το τοπίο με τους λόφους έχει μία μεγαλοσύνη, αισθάνεται κανείς ότι βρίσκεται σε ένα 

τόπο ξαφνικά έξω από την πόλη βεβαίως αλλά σα να είναι πάρα πολύ μακριά.  

 

Μελετήθηκαν τα πάντα στην περιοχή από την χλωρίδα, την πανίδα και ό,τι ήταν δυνατό 

για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μελέτη. Ένας άλλος προβληματισμός μας ήταν 

ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μικρούς αγρούς γύρω από την πόλη και βρέθηκαν 

τα σημεία.  
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Η ιδέα της εγκατάστασης που προτείνουμε ξεκίνησε από αυτό το Τελεστήριο. Υπάρχει μια 

μήτρα που είχε δημιουργηθεί από τα εναπομείναντα αυτά στοιχεία των λόφων, η οποία 

θα δεχτί το θέατρο. Ένα θέατρο το οποίο θα έχει περίπου 900 θέσεις. 

 

Η πρότασή μου προέρχεται από το ελευσιανιακό μυθολόγημα. Είναι το Νύσιο Πεδίο, 

όπου η Περσεφόνη αρπάχτηκε από τον Άδη. Οι μορφές αυτές είναι οι Ωκεανίδες που την 

συνόδευαν. Οι μορφές είναι επίσης λόγω του Τιτάνα από σκυρόδεμα, όλη η πρόταση έχει 

δημιουργηθεί με βάση το σκυρόδεμα. Υπάρχουν άλλες περιοχές με εγκαταλελειμμένες 

εγκαταστάσεις, τις οποίες προσπαθήσαμε να εντάξουμε. Για παράδειγμα ένα 

περιβαλλοντικό κέντρο μπορούσε να υπάρξει πάνω σε αυτές τις ίδιες εγκαταλελειμμένες 

εγκαταστάσεις. 

 

Προσπαθήσαμε, επίσης, να μην χάσει το τοπίο ούτε ακόμη κι τον τρόπο με τον οποίο οι 

πολίτες της Ελευσίνας αντιμετωπίζουν και τα ερείπια της βιομηχανικής περιόδου, αλλά 

και τα αρχαία ερείπια. Δηλαδή όλη η λογική είναι να είμαστε κοντά, να μην 

αποξενώσουμε το βλέμμα μας από τα πρωταρχικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα 

της Ελευσίνας, δηλαδή το μεγαλύτερο ιερό του αρχαίου κόσμου και τη βιομηχανία που 

το νεοελληνικό κράτος αποφάσισε να την εγκαταστήσει σε αυτό τον τόπο. 

 

Υπάρχουν διάφορα μονοπάτια με πλάκες, στις οποίες είναι αναγεγραμμένα στοιχεία που 

συνθέτουν τους ελευσινιακούς μύθους και τώρα θέλω να σας δείξω την ιδέα του πως θα 

προσεγγίσουμε αυτούς τους βράχους πια. Γιατί δεν έχουν σχέση με λόφο και προτείνεται 

να λαξευτούν σαν μεγάλα γλυπτά με τον τρόπο της λάξευσης που υπάρχει στο Τελεστήριο. 

Συνεπώς, οι βράχοι παύουν να είναι επικίνδυνοι γιατί δεν μπορεί κανείς να ανέβει πάνω 

σε αυτούς. 

 

Τέλος, πάνω στην κορυφή αυτού του Βράχου υπάρχει ένα μικρό παρατηρητήριο, το οποίο 

έχει επίσης δημιουργηθεί από γυαλί και σκυρόδεμα. Η θέα από εκεί είναι εξαιρετική, 

όπου θα μπορεί να κάνει μια στάση ο επισκέπτης.  

 

Και φυσικά δεν αφήσαμε απ' έξω το περιβάλλον γύρω από την περιοχή της επέμβασής 

μας, μέσα από τον τρόπο που η Land art σήμερα σέβεται το περιβάλλον. Είναι ένα είδος 

τέχνης που ξαναγύρισε πίσω στη γη. Έχουμε αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο τις γύρω 

περιοχές, έτσι ώστε να μην αποτελεί μια μεμονωμένη περιοχή αυτή των λατομείων».  

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνεχάρη την κ. Ξένου για 

τη δουλειά που παρουσίασε και σημείωσε ότι από την τριλογία κατέβηκε η συζήτηση 

στο επίπεδο της πόλης, προκειμένου να αναδειχθεί πως σκέφτεται η πόλη, τι πράγματα 

έχουν συμβεί γύρω από την πόλη και πως αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αμέσως 

μετά, έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής. 

 

Ο κ. Λουκάς επισήμανε ότι δίπλα στο αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο του κόσμου, το 

θέατρο του Θορικού, υπάρχει ένα αρχαίο λατομείο, όπου θα μπορούσε να γίνει ένα 

λυόμενο θέατρο, προκειμένου να μην καταπονείται με παραστάσεις το αρχαίο θέατρο. 

Τόνισε μάλιστα ότι τα χρήματα μπορεί να τα διαθέσει ο Δήμος.  

 

«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΩΝ» 
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Εισαγωγικά ο κ. Μπένος ανέφερε ότι η τελευταία ενότητα αφορά σε δυο μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα, δυο λεωφόρους που έχουν ως αρχή την Ελευσίνα, δηλαδή την 

Ολυμπία και την Αττική Οδό. 

 

Αρχικά έδωσε το λόγο στον κ. Κώστα Δρίμερη, Τεχνικό Διευθυντή της «Αττικής Οδού 

Α.Ε.».  

 

Ο κ. Δρίμερης ευχαρίστησε τον κ. Μπένο και το ΔΙΑΖΩΜΑ για την πρόσκληση στην 

συνάντηση αυτή και εξέφρασε τη χαρά του που συμμετέχει σε αυτή. Εν συνεχεία 

ανέφερε περίπου τα εξής: 

 

«Η Αττική Οδός ως άξονας συνδέει τους τρεις κόμβους της τριλογίας δηλαδή την 

Ελευσίνα, την  Αθήνα και το Λαύριο.  

 

Στη μια άκρη του άξονα της Αττικής Οδού στο δυτικό άκρο έχουμε το αστικό κέντρο της 

Ελευσίνας από την αρχαία εποχή που ήταν γνωστό κυρίως τόσο για τον παραγωγικό του 

ρόλο στη γεωργία, όσο και για τον ρόλο του στο θρησκευτικό κομμάτι της αρχαίας ζωής 

με τα Ελευσίνια Μυστήρια. 

 

Στην άλλη άκρη, στην ανατολική άκρη του άξονα έχουμε ουσιαστικά τον ευρύτερο χώρο 

του Λαυρίου, τον αρχαίο Θορικό, όπου υπάρχει το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο στην 

Ελλάδα, το οποίο μάλιστα τυχαίνει να έχει και ελλειπτικό σχήμα σε αντίθεση με όλα τα 

υπόλοιπα αρχαία θέατρα.  

 

Η Ελευσίνα υπήρχε για 2.000 χρόνια και αποτελούσε μια από τις πέντε ιερές πόλεις της 

Ελλάδας, γνωστή για τα Ελευσίνια Μυστήρια που προσήλκυαν περιηγητές απ' όλο τον 

κόσμο. Η διασημότητα της πόλης ενισχύθηκε λόγω του ότι εδώ γεννήθηκε ο Αισχύλος. 

 

Στα νεώτερα χρόνια απετέλεσε το πρώτο βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας, δεδομένης 

της κατασκευής της σιδηροδρομικής Γραμμής και της εγγύτητας με τη διάνοιξη του 

Ισθμού της Κορίνθου.  

Το 1877 απέκτησε το πρώτο διάγραμμα ρυμοτομίας και σήμερα συμμετέχει ενεργά στην 

πολιτιστική ζωή της χώρας με τα Αισχύλεια που είναι η κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση 

και γίνεται χρονικά την ίδια περίοδο που στην αρχαιότητα γίνονταν τα Ελευσίνια 

Μυστήρια.  

 

Η Αθήνα, ο κεντρικός κόμβος της τριλογίας αποτελούσε τη μητρόπολη των ιωνικών 

αποικιών. Σε αυτή σώζονται πάρα πολλά σημαντικά μνημεία της ιστορίας του ελλαδικού 

χώρου, με αποτέλεσμα να αποτελεί διαχρονικό πόλο έλξης αρχαιολογικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος. 

 

Ανατολικά, στο άλλο άκρο ο Θορικός όπως είπαμε ήταν ένας από τους αρχαιότερους 

οικισμούς της Αττικής και μπορεί με όλη τη δραστηριότητα που έχει εντοπιστεί από τις 

διάφορες ανασκαφές σε διάφορες περιόδους να θεωρηθεί ως η αρχαιότερη βιομηχανική 

πόλη της Ευρώπης, δεδομένου ότι αποτελούσε ένα δυναμικό οικιστικό, μεταλλευτικό και 

μεταλλουργικό κέντρο που λειτούργησε από το τέλος της Νεολιθικής Εποχής στην 

Κλασική Εποχή και μέχρι και τα πρώιμα Ρωμαϊκά χρόνια. 

 

Ως προς το Θορικό μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τους αρχαιότερους οικισμούς της 

Αττικής, ναυτικό φρούριο. Εκτιμάται ότι κατοικείται από την 4η χιλιετία π.Χ. ο δε λιμένας 
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του Θορικού εμφάνιζε μεγάλη κίνηση διαμετακομιστικού εμπορίου, ξυλείας και 

μετάλλων, γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη την οδική του σύνδεση με την Αθήνα και 

την υπόλοιπη ενδοχώρα. 

 

Και οι Βέλγοι ανασκαφείς αντικρίζοντας το εύρος και την έκταση των ευρημάτων 

κατέληξαν ότι ο Θορικός μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις αρχαιότερες βιομηχανικές 

Ζώνες της Ευρώπης.Μέσα στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου του Θορικού υπάρχει ο 

μεγαλύτερος θολωτός τάφος της μυκηναϊκής περιόδου, όπως επίσης και το αρχαίο 

θέατρο, το ελλειπτικό.  

 

Το αττικό οδικό Δίκτυο είχε ως ρόλο του στη ζωή της ευρύτερης περιοχής να συνδέει την 

πόλη με τα κέντρα της οικονομικής ζωής: αφ' ενός τον Πειραιά και τη Λαυρεωτική, αφ' 

ετέρου με κομβικούς Δήμους όπως ήταν η Ελευσίνα και η Παλλήνη. 

 

Τη σύνδεση της Αθήνας με την Ελευσίνα εξασφάλιζε η Ιερά Οδός. Ως προς τη σύνδεσή 

της με τα Μεσόγεια ο βασικός άξονας ήταν ο οδικός άξονας Μεσογαίας, ο οποίος 

κατέληγε στο Λαύριο, ενώνοντας όμως την πόλη με τους ενδιάμεσους οικισμούς. 

 

Η σύγχρονη Αττική Οδός απλώνεται στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, αγκαλιάζει το 

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, εκτείνεται δυτικά στην Ελευσίνα και ανατολικά 

τουλάχιστον μέχρι την περιοχή Μαρκοπούλου και αεροδρομίου, με τις επιμέρους 

διασταυρώσεις της με τους βασικούς οδικούς άξονες. 

 

Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου βασίστηκε πάντα στο στόχο της εξυπηρέτησης των 

μετακινήσεων προσώπων και μεταφορών αγαθών, που αποτελούν τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενός τόπου. 

 

Το οδικό Δίκτυο στη συνέχεια αποτελεί τον φορέα περαιτέρω εξέλιξης των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου, που ουσιαστικά τον χαρακτηρίζουν από την πρώτη του 

εμφάνιση στη γη. Η μελέτη και η χαρτογράφηση των δρόμων της Αττικής στην αρχαιότητα 

αναδεικνύει την κρισιμότητα και τη σημασία του δικτύου, τόσο πολιτιστικά – κοινωνικά, 

όσο και χρηστικά – οικονομικά.  

 

Τα σκέλη της διαδρομής Αθήνα – Ελευσίνα και Αθήνα – Λαύριο απεικονίζουν 

παραστατικά το χαρακτήρα της διασύνδεσης αφ' ενός πολιτιστικής πνευματικής προς την 

Ελευσίνα, που εξασφαλίζει η Ιερά Οδός και της εμπορικής, οικονομικής που εξασφαλίζει 

η αρχαία οδός Μεσογαίας που ένωνε την Αθήνα με την Λαυρεωτική.  

 

Η Αττική Οδός που όλοι την ξέρουμε εκτεινόμενη σε μήκος 50 χιλιομέτρων από την 

Ελευσίνα έως τα Μεσόγεια σήμερα με την χωρική επέκταση του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Αθήνας αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα σύνδεσης των τοπικών 

και υπερτοπικών οδών και βασικών οδικών αξόνων της Αττικής, γεφυρώνοντας και 

αναδεικνύοντας σε ένα βαθμό τις ιστορικές διαδρομές της περιοχής στην αρχαιότητα.  

 

Η κατασκευή της Αττικής Οδού διήρκησε από την περίοδο 1996 έως το 2004. Ως 

παράπλευρη ωφέλεια στον τόπο, πέρα της εξασφάλισης γρήγορης, ασφαλούς και 

αξιόπιστης μετακίνησης, απετέλεσε και μια μεγάλη ευκαιρία ανασκαφικών ερευνών, 

δεδομένου ότι σε μήκος 50 χιλιομέτρων μέσα στην Αττική είχαμε μια Ζώνη συνολικού 

πλάτους 100 μέτρων, που σκάφτηκε σε σημαντικό βάθος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πριν 

την κατασκευή να προηγηθούν εκτεταμένες ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες 
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αποκάλυψαν συστήματα αρχαίων δρόμων, οικισμούς, αγροτικά συγκροτήματα, χώρους 

ταφής από διάφορες περιόδους ξεκινώντας από τη Νεολιθική και φτάνοντας στους 

Ελληνιστικούς Χρόνους, φέρνοντας έτσι την Αττική και τους κατοίκους της πιο κοντά 

στην ιστορία της. 

 

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και σε συνέχεια των 

ευρημάτων των ανασκαφών κατά την περίοδο κατασκευής προχωρήσαμε σε έκδοση 

κάποιων λευκωμάτων, που συσχετίζουν την ανασκαφική προσπάθεια με την ιστορία της 

Αττικής. 

 

Το πρώτο είναι το «Αττικής Οδού περιήγηση», που εκδόθηκε το 2006 με επιμέλεια του 

Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Σταϊνχάουερ, με τη συμμετοχή των αρχαιολόγων που 

συμμετείχαν στις ανασκαφικές εργασίες με συγγραφή σχετικών άρθρων.  

 

Το δεύτερο ήταν ο τόμος με τίτλο «Αρχαίοι δρόμοι της Αττικής» που αναφέρεται 

ουσιαστικά σε καταγραφή του αρχαίου οδικού δικτύου της Αττικής και περιλαμβάνει 

θέματα από τον χώρο της ιστορικής χαρτογραφίας και τοπογραφίας, το οποίο συντάχθηκε 

με επιμέλεια του ομότιμου Καθηγητή της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, κ. Μανώλη Κορρέ. 

 

Τέλος, προχωρήσαμε σε επανέκδοση του φακέλου παλαιών χαρτών της Αττικής των 

Ερνέστου Κούρτιου και Ιωάννη Κάουπερτ, οι οποίοι χαρτογράφησαν την Αττική. Ήταν η 

πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης της ευρύτερης Αττικής με πολλές λεπτομέρειες για το 

φυσικό πλούτο, τους οικισμούς, τις καλλιέργειες και βέβαια το οδικό Δίκτυο στα τέλη του 

19ου αιώνα. Η έκδοση αυτή επίσης έγινε με την επιμέλεια πάλι του ομότιμου Καθηγητή κ. 

Κορρέ». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της 

Ολυμπίας Οδού και της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, αναφέροντας περίπου τα 

παρακάτω: 

   

 

«Η εταιρική μου σχέση και συνεργασία με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" ξεκίνησε από το 2009 ως 

εκπρόσωπος της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου με την υιοθέτηση της διάσωσης του θεάτρου 

της Μακύνειας. Κατά την πρώτη μας συνάντηση με τον Σταύρο μου είπε ένα όραμαά του: 

ένα αρχαίο θέατρο να συνομιλεί με μια σύγχρονη κατασκευή, το αρχαίο θέατρο της 

Μακύνειας με τη γέφυρα του Ρίου - Αντιρρίου. 

 

Αυτό έγινε πράξη και με τη βοήθεια του Δήμου του Αντιρρίου. Σήμερα το θέατρο αυτό 

στέκει και γίνονται παραστάσεις. Μαζεύονται μαθητές από τη Ναύπακτο, την περιοχή του 

Αντιρρίου, τη Μακύνεια και την Αθήνα και γίνονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα και 

θεατρικές παραστάσεις.  

 

Βέβαια η συνεργασία μας σε εταιρικό επίπεδο με το "ΔΙΑΖΩΜΑ"  κορυφώθηκε με τη 

συνεργασία που κάνουμε για την πολιτιστική διαδρομή της Ολυμπίας Οδού.  

 

Η Ελευσίνα για μας είναι πολύ σημαντική, καθώς αποτελεί την αρχή της Ολυμπίας Οδού 

και ελπίζουμε κάποτε να φτάσουμε και στο τέλος της Ολυμπίας Οδού, να περάσουμε από 

την Ολυμπία, ώστε να ολοκληρωθεί πραγματικά ο αυτοκινητόδρομος αυτός. 
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Γι' αυτό υπάρχει και μια ευρύτερη συνεργασία με την Ελευσίνα όσον αφορά στο 

πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 2021. 

 

Σήμερα θα αναφερθώ στους οδικούς άξονες και την αναπτυξιακή τους προοπτική, όπως 

επίσης και στο τεράστιο ανασκαφικό έργο και τα σημαντικότερα ευρήματα στο κομμάτι 

ειδικότερα της Κορίνθου – Πατρών. 

 

Οι πέντε αυτοί οδικοί άξονες που υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της παραχώρησης και 

ολοκληρώθηκαν πέρσι, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που 

έχουν σχέση με το αναπτυξιακό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών όχι μόνο στην 

Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολοκλήρωση 1.000 χιλιομέτρων 

αυτοκινητοδρόμων μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και την εποχή της κρίσης είναι 

πολύ σημαντικό. Το Δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων πραγματικά βγάζει την Κεντρική 

Ελλάδα, την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από την απομόνωση, δίνοντας μεγάλες 

προοπτικές αναπτυξιακές. 

 

Υπάρχουν κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις για την Ολυμπία Οδό. Ο κύριος λόγος 

ύπαρξης αυτών των αυτοκινητοδρόμων είναι η ασφάλεια. Αρκεί να σας πω ότι πριν την 

κατασκευή της Ολυμπίας Οδού στο κομμάτι Κορίνθου – Πατρών είχαμε 40 νεκρούς το 

χρόνο και πέρσι είχαμε 2. Αυτό από μόνο του δικαιολογεί όλη αυτή την προσπάθεια που 

έγινε τα τελευταία χρόνια με την Ολυμπία Οδό. Επιπλέον, ένας τέτοιος δρόμος δίνει 

άνετες και σύντομες διαδρομές.  

 

Η "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." είναι παραχωρησιούχος. Τι σημαίνει; Ένας ιδιώτης πάροχος 

που αναλαμβάνει να κάνει μια δημόσια υπηρεσία. Το χρέος μας, λοιπόν, είναι πολύ 

μεγάλο. Παρέχουμε μια δημόσια υπηρεσία ως ιδιώτες και έχουμε την υποχρέωση να 

συντηρούμε αυτή την υποδομή. Για κάποια χρόνια εμείς αναλαμβάνουμε να το 

συντηρήσουμε και να το παραδώσουμε όπως είναι. Επομένως είναι τρεις οι βασικές 

συμβατικές υποχρεώσεις μας: ασφάλεια, άνεση και συντήρηση της υποδομής.  

Επομένως, τα άμεσα οφέλη για όλους τους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων αυτών είναι: 

η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, η μείωση του χρόνου μετακίνησης από 

Αθήνα – Πάτρα, το υψηλό επίπεδο οδικής εξυπηρέτησης και η αύξηση της κυκλοφοριακής 

ικανότητας. Δεν υπάρχουν πια όλα εκείνα τα μποτιλιαρίσματα που υπήρχαν στις 

περιόδους αιχμής του αυτοκινητοδρόμου, παρατηρείται μείωση εκπομπών ρίπων, 

περιβαλλοντικά οφέλη και μείωση και του λειτουργικού κόστους των οχημάτων στα 

καύσιμα, στη συντήρηση των ελαστικών και τα λοιπά.  

 

Υπάρχουν, όμως, και πολλά κοινωνικά και οικονομικά αναπτυξιακά οφέλη. Αρκεί να 

αναφέρουμε ότι κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, τα έργα αυτά συνέβαλλαν 2 με 

3% στο ΑΕΠ κάθε χρόνο. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό την εποχή της κρίσης; Όταν τα 

δημόσια έργα είχαν σταματήσει, αυτά που κράτησαν πραγματικά ζωντανό τον 

κατασκευαστικό κλάδο ήταν τα έργα παραχώρησης. Στην Ολυμπία Οδό εργάζονταν 3.000 

άτομα σε επίπεδο αιχμής. Σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους νομίζω οι εργαζόμενοι 

πλησιάζουν τα 10.000 άτομα. Όλα αυτά υλοποιούνται με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά 

κεφάλαια με ξένες εταιρείες. Επομένως τα κοινωνικά, οικονομικά οφέλη είναι τεράστια. 

 

Βέβαια ο απώτερος σκοπός είναι να βγάλουμε από τον αποκλεισμό απομονωμένες 

περιοχές δίνοντας προοπτική ανάπτυξης.  
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Κατά την κατασκευή του δρόμου το ανασκαφικό έργο, το οποίο έγινε, ήταν τεράστιο 

κυριολεκτικά, με σημαντικά ευρήματα. Στο κομμάτι από την Κόρινθο στην Πάτρα τα 37 

από τα 120 χιλιόμετρα απασχόλησαν τους αρχαιολόγους. Δημιουργήσαμε δυο μεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους, ένα στη Σικυώνα κι ένα στην αρχαία Κόρινθο, ώστε τα 

ευρήματα να μεταφερθούν εκεί με επιμέλεια και στη συνέχεια να συντηρηθούν. 

 

Δαπανήθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 3.000 ανθρωπομήνες από εξειδικευμένο 

προσωπικό γι' αυτές τις ανασκαφές. Έγιναν πάνω από 40 προσφυγές των τοπικών 

Εφορειών Αρχαιοτήτων στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με πρωταθλητή βέβαια 

την Εφορεία της αρχαίας Κορίνθου. 

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να αναγκαστούμε πολλές φορές να αλλάξουμε τη χάραξη 

του δρόμου σε αρκετά σημεία λόγω της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας των 

ευρημάτων. Δαπανήθηκαν γύρω στα 10 εκατομμύρια, πέρα από τις επιδράσεις που αυτό 

είχε στο χρονοδιάγραμμα και στην ολοκλήρωση του έργου.  

 

Αναγκαστήκαμε πολλές φορές να ταπεινώσουμε τη μικροτομική, να αλλάξουμε δηλαδή 

το υψόμετρο του δρόμου. Σε άλλα σημεία αναγκάστηκε να γίνει ανύψωση της μηκοτομής. 

 

Όλα αυτά μας οδήγησαν πέρα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις να εμπλακούμε 

θεληματικά και σε υποχρεώσεις που είναι υπερσυμβατικές, όπως η συνεργασία μας με το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ", η συνεργασία μας με την πόλη της Ελευσίνας, διότι η Ολυμπία Οδός είναι 

ένα έργο που διέρχεται από πολλά αστικά κέντρα, από πολλά τουριστικά θέρετρα, από 

τόπους με μεγάλο αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, οδηγεί σε πόλεις λιμάνια 

αεροδρόμια και επομένως συνδέει μεγάλες αγροτικές περιοχές.  

 

Στηρίζουμε έμπρακτα την Ελευσίνα  ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2021, με μια 

πενταετή χορηγική συμφωνία που κάναμε με την πόλη, διότι ταυτιζόμαστε με το όραμα 

που είναι η μετάβαση στην ευφορία. Η φιλοσοφία και οι αξίες που υπηρετεί η πόλη 

υπερβαίνουν τον ένα χρόνο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και προσπαθούν να αλλάξουν 

όλο το παραγωγικό μοντέλο και τη βιώσιμη ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια.  

 

Επίσης, έχουμε ξεκινήσει συνέργειες εδώ και πολλά χρόνια με το "ΔΙΑΖΩΜΑ". Όπως 

είχε αναφέρει και ο κ. Σταύρος Μπένος: "η πολιτιστική διαδρομή προϋπήρχε, το μόνο 

που έγινε με την Ολυμπία Οδό ήταν να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των χώρων". 

 

Επομένως, εμείς συμφωνούμε, στηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" για 

την πολιτιστική διαδρομή της Ολυμπίας Οδού. Το επώνυμο αυτό τουριστικό - πολιτιστικό 

προϊόν ενσαρκώνει το όραμά μας, γιατί διατρέχει όλο τον άξονα του δρόμου. Ξεκινάει 

από την Ελευσίνα και διατρέχει 120 χιλιόμετρα τουλάχιστον μέχρι την Πάτρα. Εμπλέκει 

το σύνολο των κοινωνιών και όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και επιφέρει 

δυναμική τουριστική ανάπτυξη.  

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω εγχειρήματος έχουμε αναλάβει πολλές δράσεις, όπως το 

πανόραμα των μνημείων της Ολυμπίας Οδού, δηλαδή μια ψηφιακή απεικόνιση και 

δυνατότητες ξενάγησης σε όλους τους χώρους της με mobile και tablet. 

 

Ξεκινάμε τώρα την αρχιτεκτονική διαμόρφωση, τη δημιουργία ειδικών info kiosk σε 

όλους τους σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών, αυτοκινητιστών για την προβολή της 

πολιτιστικής διαδρομής. Χρηματοδοτήσαμε, επίσης, τη μελέτη εφαρμογής για την 
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καταγραφή των μνημείων της Ολυμπίας Οδού, καθώς και προτάσεις βελτίωσης αυτής 

της προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Ελπίζουμε να χρηματοδοτήσουμε 

και τις προσβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Σας έδωσα μερικά δείγματα από τις δράσεις που έχουμε αναλάβει. Κλείνοντας, θα ήθελα 

να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε για τους 

αρχαιολογικούς χώρους. Πρόκειται για ένα επκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, το οποίο οραματίστηκε η κα Μαίρη Μπελογιάννη. Σε αυτό εμπλέκονται 

πολλοί φορείς, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών, το "ΔΙΑΖΩΜΑ", ένα σχολείο από την Αθήνα, το Pierce και η Ολυμπία Οδός. 

Όλες οι δράσεις αυτές αφορούν διάφορες θεματικές που αναπτύσσονται στο 

συγκεκριμένο χώρο των αρχαίων της Κορίνθου. Κάθε χρόνο επιλέγεται μια θεματική και 

μια συγκεκριμένη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα σημείο συνεύρεσης μαθητών από 

διάφορες περιοχές που ανταλλάσσουν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη θεματική.  

 

Την πρώτη χρονιά, το 2016, η θεματική αφορούσε το Ασκληπιείο και το κομμάτι της 

ίασης που ήταν πάντοτε συνδεδεμένο με την τέχνη και το θέατρο. Εκεί οι μαθητές από το 

Pierce του Γυμνασίου πήραν από το χέρι παιδιά Νηπιαγωγείου από τον Κεραμικό 

προσφυγόπουλα μαζί με τους γονείς τους και ήρθαν στον αρχαιολογικό χώρο για να 

ετοιμάσουν μαζί διάφορα τάματα, να τα βάλουν δίπλα από τα αρχαία τάματα και να γίνει 

ένα διαδραστικό πάνω στο θέμα του Ασκληπιού της ίασης και της σύνδεσης της ίασης με 

την τέχνη. Αυτή ήταν η πρώτη θεματική. 

 

Τη δεύτερη χρονιά, το 2017, η θεματική είχε να κάνει με τη μουσική. Αφορμή γι' αυτό 

αποτέλεσε το κέλυφος της χελώνας που ανακαλύφθηκε κατά την κατασκευή της Ολυμπίας 

Οδού, η λεγόμενη απολλώνια λύρα που αποτέλεσε ένα όραμα βάσει του οποίου έγινε το 

κέλυφος της χελώνας μαζί με χορδές από ζώα δημιουργήθηκε η πρώτη λύρα. 

 

Η δράση αυτή που έγινε πάλι με παιδιά από το Pierce, το Δημοτικό σχολείο από την 

αρχαία Κόρινθο και με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Τα παιδιά βρέθηκαν μαζί, είδαν 

τα μουσικά όργανα της αρχαιότητας, τα συνέκριναν με τα μουσικά όργανα της σημερινής 

εποχής και όλοι μαζί έπαιξαν τραγούδια της εποχής και τωρινά μαζί με τους δασκάλους 

τους.  

 

Φέτος πάλι στον ίδιο χώρο υπήρχε μια άλλη δράση που αφορούσε τη γυναίκα στην 

αρχαιότητα. Εκεί ήταν το Pierce μαζί με κάποιο Γυμνάσιο από την Κόρινθο. Αυτό είναι 

για να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα σε ένα γεωγραφικό τόπο του πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένας καλοσυντηρημένος αρχαίος χώρος σαν σημείο συνάντησης νέων 

για να ανταλλάξουν διάφορες απόψεις πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική». 

 

Ακολούθησε η προβολή ενός σχετικού video.  

 

Αμέσως μετά, ο κ. Σταύρος Μπένος έκανε μια μικρή εισαγωγή για την επόμενη 

ενότητα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΟ». 

 

«Πρόκειται για μια σπουδαία δουλειά, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, που έχει γίνει με 

χρηματοδότηση του Ιδρύματος του "Καπετάν Βασίλη". Για τη δημιουργία του ιστορικού 

παραμυθιού συνεργάστηκαν οι κ.κ. Κάππας Ξενοφών, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα 
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«Καπετάν Βασίλη», Εύη Παπαδοπούλου, Δρ. Αρχαιολογίας και Ευδόκιμος Φρέγκογλου, 

υπεύθυνος πολυμεσικών εφαρμογών στο Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ"».  

 

Ακολούθως, έδωσε το λόγο στον κ. Κάππα Ξενοφώντα, ο οποίος ανέφερε περίπου τα 

εξής: 

 

«Είμαστε το Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου", το οποίο είναι 

ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα. Ξεκίνησε το 2011 τυπικά, ουσιαστικά από το 

2012 και στήθηκε προς τιμή του καπετάν Βασίλη και της συζύγου του Κάρμεν, η οποία 

είναι ακόμη μαζί μας στο Διοικητικό Συμβούλιο ενεργότατη, με άποψη και πάντα 

υποστηρικτική. 

 

Ο αρχικός του στόχος ήταν να καθιερώσει στη Μεσσηνία σα μοντέλο αειφόρου αγροτικής 

ανάπτυξης και στήριξε μια σειρά σχετικών δράσεων. Πολύ σύντομα, όμως, εκτός από 

αυτό τον αρχικό σκοπό, άρχισε να διαχειρίζεται διάφορες ιδιωτικές χορηγίες της 

οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και από το 2016 άλλαξε το Καταστατικό και 

επισημοποίησε αυτή την επέκταση και σε άλλες θεματικές. 

 

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι εκτός από το ότι ήταν ένα τοπικό Ίδρυμα που 

ασχολούνταν με τη Μεσσηνία έγινε εθνικής εμβέλειας. Τι κάνουμε πλέον; Έχουμε τρεις 

βασικούς άξονες: την αγροτική ανάπτυξη, η οποία παραμένει και είναι το πιο δουλεμένο 

κομμάτι, την πολιτιστική ανάπτυξη και βέβαια θέματα κοινωνικής υποστήριξης και 

ανάπτυξης. Ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά τα τελευταία χρόνια και 

που παραδοσιακά και η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου είχε πάντοτε μια ευαισθησία. 

Ο κύριος χώρος δράσης μας παραμένει φυσικά η Μεσσηνία, αλλά ειδικότερα στα 

κοινωνικά θέματα υπάρχει έντονη δραστηριότητα και στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 

 

Στην πολιτιστική ανάπτυξη θα εστιάσουμε. Ο πολιτισμός είναι μια βασική παράμετρος 

και της οικονομικής ανάπτυξης, είναι αυτό που ονομάζεται και «πορτοκαλί οικονομία».  

 

Στη Μεσσηνία έχουμε το διπλό πλεονέκτημα και να υπάρχει μια πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά, αλλά και να έχουμε τρέχουσες και μοντέρνες δράσεις. Οι δράσεις που 

κάνουμε περιλαμβάνουν υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών, υποστήριξη στην 

πρόσβαση και ανάδειξη των μνημείων, δικτύωση και προσέλκυση πολιτιστικών 

δρώμενων στη Μεσσηνία και υποστήριξη πολιτιστικών δρώμενων στη Μεσσηνία. 

 

Όπως αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνετε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό 

πεδίο και σύμπτωση με αυτά που προσπαθεί και το ΔΙΑΖΩΜΑ στο κομμάτι των 

αρχαιολογικών εργασιών, της πρόσβασης και ανάδειξης των μνημείων. Άρα υπήρχε μια 

φυσική και πολύ γρήγορη ανάπτυξη συνεργασιών σε αυτό το κομμάτι. 

 

Λίγα λόγια για κάποια προγράμματα που τρέχουμε. Στην ανασκαφή που γίνεται στη 

Θουρία έχουμε υποστηρίξει την ανασκαφή του θεάτρου, ελπίζουμε σύντομα να 

αποκαλυφθεί και σύντομα να έχουμε και συνεργασίες εκεί περαιτέρω. Στον τάφο του 

πολεμιστή στη Χώρα κάναμε τη συντήρηση των ευρημάτων και είχαμε τη χαρά και ο Τζακ 

Ντέιβις και η Σάρι Στόκερ που είναι οι επιβλέποντες αρχαιολόγοι να μας βοηθήσουν στην 

υποστήριξη της αρχαιολογικής ιστορίας με πάρα πολύ όρεξη με πάρα πολύ υλικό. 

 

Αναπτύξαμε το προστατευτικό στέγαστρο στο Γυμνάσιο της αρχαίας Μεσσήνης, έχουμε 

φτιάξει το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο Νιόκαστρο της Πύλου. Υποστηρίζουμε, 
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επίσης, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, παλαιότερα τα TEDx Kalamata που γινόταν στην 

αρχαία Μεσσήνη και διάφορα άλλα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα. 

 

Η συνεργασία μας με το ΔΙΑΖΩΜΑ αυτή τη στιγμή αφορά την αρχαιολογική ιστορία,  μια 

προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης στο παλάτι του Νέστορα. Έχουμε και τη χαρά και την 

τύχη να συνεργαζόμαστε και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 

 

Το project περιλαμβάνει τρία κομμάτια: 

 

1. Ανάπτυξη μιας αρχαιολογικής ιστορίας που ουσιαστικά θα επιτρέψει να 

ζωντανέψει μέσα από λεπτομέρειες αρχαιολογικές, μια ιστορία που θα δώσει ζωή 

σε αυτό το μνημείο. 

2. Yποστήριξη αυτής της ιστορίας μέσω μιας εφαρμογής της Clio Muse. 

3. Aπεικόνιση ψηφιακή 360 μοιρών του μνημείου, ώστε να είναι εύκολο μέσα από 

ψηφιακές εφαρμογές να δεις το μνημείο, να το ζήσεις στην πλήρη του ανάπτυξη». 

 

Ακολούθησε η προβολή ενός σχετικού video και αμέσως μετά το λόγο έλαβε η κα Εύη 

Παπαδοπούλου, η οποία αφηγήθηκε μια περίληψη της υπόθεσης της αρχαιολογικής 

ιστορίας που λαμβάνει χώρα στο ανάκτορο του Νέστορα, λέγοντας τα εξής: 

1.300 π.Χ. το παλάτι του Νέστορα είναι ανάστατο. Είναι η μέρα που ο βασιλιάς ανοίγει 

τις πύλες για τους υπηκόους του και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη μεγάλη ιέρεια από τις 

Σφαγιάνες για να ανακηρύξει επίσημα την έναρξη της ετήσιας γιορτής.  

 

Δυο αδέλφια, παιδιά ενός υψηλού αξιωματούχου ζουν με κάθε λεπτομέρεια τις 

προετοιμασίες του συμποσίου που στήνεται στην αίθουσα του θρόνου και στις αυλές του 

ανακτόρου. Πρόβατα, μοσχάρια, γάλα, φρέσκο κατσικίσιο τυρί, μέλι και κάθε λογής 

αγαθά προσφέρονται στον βασιλιά τη στιγμή που γραφείς και υπηρέτες πηγαινοέρχονται 

βιαστικά καταγράφοντας όσα δημιουργούν οι μεταλλοτεχνίτες, οι αγγειοπλάστες, οι 

ξυλουργοί και οι οπλουργοί στα εργαστήρια χάλκινα, ασημένια και χρυσά κύπελα με ένα 

ή με δύο χερούλια και με ψηλό πόδι κατεβαίνουν από τα ράφια για να δεχτούν το 

βαθυκόκκινο κρασί. 

 

Οι γυναίκες ετοιμάζουν τη φωτιά ξεδιαλέγουν μυρωδικά και ζυμώνουν ψωμί, ενώ 

αρωματοποιοί κλείνουν σε μικρά αγγεία το αρωματικό έλαιο που θα προσφερθεί στη 

μητέρα θεά και τους άρχοντες. 

 

Ώσπου η μεγάλη ιέρεια καταφτάνει. Ο ταύρος θυσιάζεται και τα δυο αδέλφια 

παρακολουθούν το συμπόσιο στην αίθουσα του θρόνου. Προτού ολοκληρωθεί και 

προσφερθεί στα μικρά κύπελλα το εκλεκτό κρασί του βασιλιά για την τελευταία πρόποση 

ένας αοιδός παίρνει τη λύρα του και γυρνά το χρόνο πίσω.  

 

Τότε που κυβερνούσε την Πύλο ένας γενναίος πολεμιστής. 1.500 π.Χ., δυο παιδιά ένα 

αγόρι κι ένα κορίτσι μεγαλώνουν μαζί, αχώριστοι φίλοι σε χαρές και λύπες. Το αγόρι 

μεγαλώνοντας μεταμορφώνεται σε έναν άοκνο πολεμιστή και το κορίτσι σε μια ατρόμητη 

τοξότρια. Όμως, η μοίρα αποφασίζει να στέλνει συχνά σε εκστρατείες τον Αδάμα και η 

Έριθα κατόπιν απόφασης των γονιών της κρύβει το τόξο και τα όνειρά της για μακρινές 

μάχες και υπηρετεί ως ιέρεια τη μεγάλη θεά στις Σφαγιάνες. 

 

Η φιλία των δύο νέων δε χάνεται. Η Έριθα συναντά τον Αδάμα συχνά. Προτού εκείνος 

αναχωρήσει για μια καινούργια εκστρατεία, φροντίζει να φέρνει το αρωματικό έλαιο από 
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τριαντάφυλλο που μόνο η ίδια γνωρίζει πώς να παρασκευάζει και να αλείφει τα ρούχα 

του και ο Αδάμας με τη σειρά του εκπληρώνει ένα μικρό μέρος των ονείρων της, 

εκπαιδεύοντάς την στην τοξοβολία.  

 

Οι συζητήσεις τους στους ελαιώνες γύρω από την κατοικία του δεν έχουν τελειωμό. Ο 

νεαρός πολεμιστής περιγράφει διαρκώς στην κοπέλα εικόνες από άλλους τόπους, από την 

αγαπημένη του Κρήτη και τον πολιτισμό της, ενώ εκείνη του χαρίζει το βλέμμα της μέσα 

στο ιερό. Ώσπου ένα βράδυ η Έριθα ονειρεύεται πως της μιλάει ένας γρύπας λέγοντάς 

της πως ο άρχοντας των δαχτυλιών, είναι αυτός που θα σώσει και θα δώσει ξανά στη 

θεά, την κόρη της. Χωρίς να μπορεί ακόμη να ερμηνεύσει το όνειρο, η κοπέλα το 

εκμυστηρεύεται στον Αδάμα.  

 

Μόνο που τυχαίνει να τους ακούσει και ο ξάδελφός του που εποφθαλμιά εδώ και καιρό 

την εξουσία του και η προφητεία αυτή γίνεται η αφορμή για να αρχίσει να στήνει το 

ύπουλο σχέδιό του. Κλέβοντας χρυσό από την κατοικία του άρχοντα, πληρώνει αδρά 

πειρατές για να σκοτώσουν τον Αδάμα και να φύγουν αμέσως μετά ρίχνοντας την ευθύνη 

για τον φόνο στον πιστό Μινωίτη φίλο και τεχνίτη του άρχοντα. Έτσι και γίνεται. 

Μόνο που ο Μινωίτης κατορθώνει τελευταία στιγμή να ειδοποιήσει την Έριθα. Εκείνη 

τρέχοντας στα τείχη κατορθώνει με το τόξο της να σώσει τη ζωή του Αδάμα, μα 

πληγώνεται θανάσιμα από έναν πειρατή που παραφυλάει στον ελαιώνα. Η προφητεία 

εκπληρώνεται, καθώς ο Αδάμας απαλλάσσει την κοπέλα από το μαρτύριό της με το ξίφος 

του χαρίζοντάς την για πάντα στη μεγάλη θεά. Όμως πριν το κάνει, η Έριθα προλαβαίνει 

να του χαρίσει τα χρυσά της δαχτυλίδια και να σκορπίσει κάθε σύννεφο αμφιβολίας για 

το μινωίτη φίλο του. 

 

1.300 π.Χ. ο γέροντας αοιδός ολοκληρώνει τη διήγησή του στο βασιλιά που κάθεται 

ανάμεσα σε λιοντάρια και γρίπες και τους επίσημους προσκεκλημένους του λέγοντας: η 

ιέρεια των Σφαγιάνων που θυσιάστηκε για τον άρχοντα της Πύλου δεν ξεχάστηκε ποτέ 

και όταν ήρθε η ώρα για τον Αδάμα να την συναντήσει στον Κάτω Κόσμο είπαν πως είχε 

μαζί του τα δαχτυλίδια της, το ξίφος που εκπλήρωσε την προφητεία, αλλά και τη 

σκαλισμένη χάντρα του μινωίτη φίλου του. Ας πιούμε στην υγειά του βασιλιά μας και στην 

υγεία των αρχόντων που προστάτευσαν τη μεσσηνιακή γη πριν τον ερχομό του». 

 

2η ΗΜΕΡΑ: «Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ» 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 

Αρχικά ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος παρουσίασε τα 

οικονομικά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με μια ματιά.  

 

Πρώτα έδειξε τον οικονομικό απολογισμό του Σωματείου για τη δεκαετία 2008-2017, 

αναφέροντας περίπου τα εξής: 

 

«Τα έσοδα είναι από τρεις πηγές:  

Α) από τις συνδρομές των τακτικών μελών του Σωματείου, ύψους 100 € ανά μέλος 

ετησίως. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 445.928,73 €. 

Β) από τους κουμπαράδες των αρχαίων θεάτρων, οι οποίοι έχουν έως σήμερα το ποσό 

των 835.802,34 €. 

Γ) από τα εταιρικά μας μέλη και τους χορηγούς: το ποσό ανέρχεται στα 1.682.751,03 €.  
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Τα έσοδα του Σωματείου στα δέκα χρόνια της λειτουργίας του ανέρχονται στο συνολικό 

ποσό των 2.964.482,10 €. 

 

Πάμε στα έξοδα: τα λειτουργικά μας έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 100.000 € το χρόνο. 

Τα παραγωγικά έξοδα που προορίζονται κυρίως για τις αναθέσεις μελετών και για τις 

μεγάλες εκδηλώσεις μας (Συναντήσεις Εταιρικών Μελών, Γενικές Συνελεύσεις κ.α.), 

ανέρχονται στο ποσό των 1.102.514,51 €. Τα έξοδα από τους κουμπαράδες, τα έχουμε 

ήδη διαθέσει κυρίως για τις μελέτες είναι 700.622,91 €. Το σύνολο των εξόδων είναι 

2.710.112,28 €. 

 

Συνεπώς, το αποθεματικό στο τέλος του έτους ανέρχεται στο ποσό των 254.369,82 €. 

Από αυτό το αποθεματικό στο "ΔΙΑΖΩΜΑ" κατανέμεται το ποσό των 119.190,38 € και 

στους κουμπαράδες των θεάτρων το ποσό των 135.179,42 €. 

 

Όλα είναι στο διαδίκτυο όχι μόνο ο ισολογισμός του έτους, αλλά και οι απολογισμοί του 

μήνα. 

 

Συνεπώς στο Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ" κάνουμε αυτό που αποκαλείται στο χώρο της 

οικονομίας μόχλευση. Είμαστε όχι ένα αυτοαναφορικό Σωματείο, αλλά ένα σωματείο 

που δουλεύουμε για την πατρίδα μας. 

 

Οι καρποί των συνεργειών, της κοινής μας δουλειάς δηλαδή, έχει αποδώσει τα εξής 

αποτελέσματα:  

 

1. Τρεις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε 3 Περιφέρειες:  

a. η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ένα πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. 37 εκατομμυρίων 

ευρώ,  

b. η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου έχουμε αναπτύξει μια σπουδαία 

συνεργασία. Για το ξεκίνημα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης το 

ποσό που διατίθεται είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, τρία αρχαία 

θέατρα προχωρούν: το θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας έχει ενταχθεί ήδη 

στο ΕΣΠΑ με 1.992.000 €, και τα θέατρα Δελφών και Ερέτριας με ποσό 

1.700.000 και 1.050.000 € αντίστοιχα θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, με απόφαση του Περιφερειάρχη, κ. 

Κωνσταντίνου Μπακογιάννη. 

c. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πολύ σύντομα 

θα αναπτύξουμε ομόλογες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα είναι 

μεγαλειώδες, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο ειδικά το ΔΙΑΖΩΜΑ 

έχει συμβάλει στην αποκατάσταση του θεάτρου της Θάσου με την ανάθεση 

της τοπογραφικής μελέτης. Το έργο της αποκατάστασης του θεάτρου έχει 

προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ.  

2. Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου, όπου υπάρχει ένα ποσό κατατεθειμένο στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό προέρχεται από προγραμματική 

σύμβαση της προηγούμενης αρχής της Περιφέρειας Αττικής.   

3. Το αρχαίο θέατρο της Καρθαίας, όπου το "ΔΙΑΖΩΜΑ" ανέθεσε ταχύτατα τη 

μελέτη. Το έργο της αποκατάστασης του θεάτρου προχωράει με το ποσό των 

300.000 €.  

4. Το αρχαιολογικό πάρκο της Επιδαύρου, ένα πρόγραμμα που ήδη έχει ενταχθεί 

στο ΕΣΠΑ με 980.000 €. 
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5. Το πρόγραμμα «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, που 

έχει προϋπολογισμό 14.372.000 €. 

 

Συνεπώς, μέσω των παραπάνω προγραμμάτων το ποσό των 114.844.550 € είναι 

χρήματα εγκεκριμένα. Το πόσο είναι εντυπωσιακό, όπως και το αποτέλεσμα. Τα εταιρικά 

μας μέλη πρέπει να αισθάνονται περήφανα γι' αυτή τη μεγάλη τους συμβολή και τη 

συνδρομή για την πατρίδα μας. Αν δεν υπήρχαν τα Εταιρικά μας μέλη δεν θα μπορούσαμε 

να αναθέτουμε τις μελέτες και να συμβάλουμε στην ωρίμανση των έργων. Τότε η χώρα 

θα έχανε πάρα πολλές ευκαιρίες και χρηματοδοτήσεις. 

 

Έχουμε και το πάνθεον των χορηγών, δηλαδή τις χορηγίες και τις δωρεές που έχουν  

διατεθεί για το Σωματείο από την ημέρα που ιδρύθηκε. Είναι όλος αυτός ο μεγάλος 

κατάλογος και καταλήγει στο ποσό 2.666.416,14 €».  

 

Κλείνοντας, ο κ. Μπένος απηύθυνε μια έκκληση προς τα Εταιρικά Μέλη  να 

συμβάλουν στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ελευσίνας.  

 

 

«Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρου της Ηπείρου» 

 

Αρχικά ο κ. Σταύρος Μπένος έκανε μια μικρή εισαγωγή για το πρόγραμμα 

«Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρου της Ηπείρου» και πρόβαλε ένα κομμάτι 

από την ιστορική ομιλία της κας Ελένης Ρόκκου, τότε Προϊσταμένης της 

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έλαβε χώρα στη Γενική 

Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Πρέβεζα το 2013. «Το video, πρόσθεσε, 

ήταν η εκφώνηση του 1ου ολιστικού προγράμματος στον κόσμο πολιτιστικού τουρισμού. 

Το πρόγραμμα αυτό το οφείλουμε στην κα Ρόκου Ελένη, αλλά και στην κα Μπέττυ 

Χατζηνικολάου που είχε προετοιμάσει το έδαφος για τις Πολιτιστικές Διαδρομές. 

Καθοριστική για την εξέλιξη του προγράμματος ήταν και η συνάντησή μου με τον Γιάννη 

Ζυρίνη, τακτικό μέλος του Διαζώματος και εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάπτυξης. Τώρα 

θα υποδεχτούμε εδώ την κα Ρόκκου μαζί με όλους τους άλλους φίλους μας που έχουν 

συμβάλλει αποφασιστικά για την Ήπειρο. Καλώ, επίσης, στο βήμα τον κ. Γιώργο 

Καββαθά από τη ΓΣΕΒΕΕ, τον κ. Γιάννη Κωνσταντινίδη, Chief Officer Στρατηγικής, 

Μετασχηματισμού & Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ, τον κ. Στέλιο Πενθερουδάκη, 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Νέας Οδού» και της «Κεντρικής Οδού», την κα Νέλλη 

Τζάκου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και την 

κα Κλαριδοπούλου Ελίνα από το Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Ξεκινάμε με την κα Ρόκκου, η οποία θα μας δείξει βήμα προς βήμα πως 

οικοδομήθηκε η διαδρομή αυτή από το 2013 μέχρι σήμερα». 

 

Η κα Ρόκκου ανέφερε τα ακόλουθα: «Η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της 

Ηπείρου αποτελεί μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, προϋπολογισμού περίπου 37 

εκατομμυρίων ευρώ και είναι μια αμιγώς πολιτιστική διαδρομή που διαμορφώνεται με 

συνεκτικό στοιχείο τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Ηπείρου. 

 

Στην Ήπειρο σώζονται σε καλή κατάσταση θέατρα και ωδεία, άλλα περισσότερο 

διάστημα όπως αυτό του πανελλήνιου ιερού της Δωδώνης και της ρωμαϊκής Νικόπολης 

και άλλα λιγότερο προβεβλημένα, όπως της έδρας του Κοινού των Κασσωπαίων 

Κασσώπης, της πρωτεύουσας του Πύρρου Αμβρακίας και της έδρας του Κοινού των 

Θεσπρωτών Γιτάνων.  
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Συνοπτικά, οι πέντε αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται στις τέσσερις περιφερειακές 

Ενότητες της Ηπείρου, αφορούν 8 αρχαίους χώρους θέασης, επεκτείνονται σε 344 

χιλιόμετρα διαδρομής και αναφέρονται σε 2.300 χρόνια ιστορίας.  

 

Τα τελευταία χρόνια τα προαναφερθέντα μνημεία ερευνώνται μέσω κοινοτικών 

προγραμμάτων συστηματικότερα και αναστηλώνονται. Ο πολιτισμικός πλούτος της 

ηπειρωτικής γης αναδεικνύεται και οι χώροι γίνονται σταδιακά επισκέψιμοι. Τώρα πλέον 

τα εν λόγω μνημεία θα συναντηθούν μέσω αυτού του προγράμματος με την βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

 

Λίγα λόγια για τους αρχαιολογικούς χώρους: Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης 

χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ., είναι το μεγαλύτερο της Ηπείρου και από τα 

μεγαλύτερα του ελληνικού κόσμου, με χωρητικότητα περίπου 17.000 θεατών. Στα χρόνια 

του Αυγούστου λειτούργησε σαν αρένα για θηριομαχίες. Καιρό τώρα στο αρχαίο θέατρο 

πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρησης και αναστήλωσης, ενώ ο 

αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης είναι ο πλέον οργανωμένος με τη μεγαλύτερη 

αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα. 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αμβρακίας χτίστηκε τον 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. Είναι ίσως ο 

πιο κομψός αρχαίος χώρος θέασης της Μεσογείου. Αποκαλύφθηκε το 1976 στη διάρκεια 

σωστικών ανασκαφικών ερευνών και είναι το μόνο από τα μνημεία που βρίσκεται εντός 

αστικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου είναι επισκέψιμο και οι ανάγκες ανάδειξης και 

προβολής του διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα θέατρα και χώρους της Ηπείρου.  

 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων είναι ο λιγότερο γνωστός. Το θέατρο χρονολογείται 

από τον 3ο αιώνα π.Χ. με χωρητικότητα περίπου 5.000 θεατές. Βρίσκεται στην όχθη του 

ποταμού Καλαμά. Χαρακτηριστικό του θεάτρου είναι τα εδώλια που φέρουν στην 

πρόσθια πλευρά εγχάρακτες επιγραφές με ονόματα ανθρώπων. Καταστράφηκε το 1.167 

π.Χ. από τους Ρωμαίους.  

 

Η Νικόπολη είναι η πόλη της Νίκης του Οκταβιανού, η οποία χτίστηκε το 31 π.Χ. και 

διαθέτει ένα μεγάλο θέατρο, ένα ωδείο και ένα στάδιο. Ο αρχαιολογικός χώρος της 

Νικόπολης αποτελεί τον πλέον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει στοιχεία 

ελληνικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και πολλούς και ανεξάρτητους μεταξύ τους 

πυρήνες. Η χωρητικότητά του αρχαίου θεάτρου είναι 2.000 θέσεις, του ρωμαϊκού ωδείου 

800 θέσεις και του ρωμαϊκού σταδίου 10.000 θέσεις. 

 

Η αρχαία Κασσώπη χτίστηκε κι αυτή το 31 π.Χ. και συγκαταλέγεται στους πλέον 

ελκυστικούς αρχαιολογικούς τόπους της Πρέβεζας. Το θέατρο βρίσκεται σε μεγάλο 

υψόμετρο με μοναδική θέα τον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος. Η χωρητικότητα 

του μεγάλου θεάτρου είναι 2.500 θέσεις, ενώ για το μικρό θέατρο ή βουλευτήριο 500 

θέσεις. Η ιδιομορφία που παρουσιάζει είναι ότι η ορχήστρα του θεάτρου δεν σχηματίζει 

πλήρη κύκλο, αλλά τόξο μεγαλύτερο από το ημικύκλιο.  

 

Το πρόγραμμά μας είναι μια πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με 

επίκεντρο τα μνημεία. Αφορά μια ολοκληρωμένη σύγχρονη περιηγητική διαδρομή, η 

οποία αποτελεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν του πολιτιστικού τουρισμού. 

 

Για την υλοποίηση της προσπάθειας απαιτούνται συνεργασίες που θα πρέπει να 

συνεχίσουν σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του εγχειρήματος, μεταξύ διαφόρων 
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φορέων που αρχικά είναι η Περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Εφορείες 

Αρχαιοτήτων και στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο, τα ερευνητικά Κέντρα, οι επαγγελματίες 

τουρισμού και οι τοπικοί παραγωγοί προϊόντων. 

 

Σημαντική στο εγχείρημα είναι η συμβολή του Διαζώματος, χάρις του οποίου έχουν 

προστεθεί οι χορηγοί Cosmote (χρηματοδότης της μελέτης ψηφιακής στρατηγικής για τον 

πολιτισμό), το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (χρηματοδότησης της μελέτης αποκατάστασης 

του ρωμαϊκού θεάτρου της Νικόπολης), η Νέα Οδός (που χρηματοδότησε τη μελέτη του 

υποβάθρου που καταγράφει τα έσοδα της πολιτιστικής διαδρομής, τη δημιουργία 

ψηφιακού πανοράματος μνημείων φύσης και πολιτισμού της διαδρομής, καθώς και τις 

προωθητικές δράσεις για τη διεξαγωγή της εναρκτήριας εκδήλωσης της διαδρομής), η 

Εθνική Τράπεζα (που δημιούργησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα 

συγκέντρωσης πόρων από κάθε ενδιαφερόμενο, από όπου κι αν αυτός βρίσκεται), το 

Ίδρυμα Αλεξάνδρας και Παύλου Κανελλοπούλου (χρηματοδότης της μελέτης 

αποκατάστασης του θεάτρου Κασσώπης και της μελέτης του χώρου υποδοχής στον 

αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης) και η Clio Muse (που δημιούργησε την ιστοσελίδα 

της διαδρομής και την παρουσίαση της διαδρομής μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή). 

 

Το πρόγραμμά μας δομείται σε τέσσερις πυλώνες: 1) υποδομές, 2) marketing και 

ψηφιακές εφαρμογές, 3) επιχειρηματικότητα και 4) διακυβέρνηση. 

 

Τα έργα των υποδομών χρηματοδοτούνται κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ηπείρου, ή από εθνικούς πόρους πάλι της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα έργα που εκτελούνται 

αφορούν παρεμβάσεις και στους πέντε χώρους. Σε όλα αυτά τα θέατρα υπάρχουν 

εργοτάξια και δουλεύουν με έντονους ρυθμούς. 

 

Έργα, τα οποία βρίσκονται υπό δημοπράτηση, είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία, 

η μεγάλη παράκαμψη της Νικόπολης ένα μεγάλο έργο υποδομής, ενέργειες τουριστικής 

προβολής της διαδρομής και η αποχωμάτωση του ρωμαϊκού σταδίου της Νικόπολης. 

 

Οι υποδομές λειτουργικότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προϋπόθεση για να γίνουν οι 

χώροι αυτοί επισκέψιμοι. Αυτές οι υποδομές επισημάνθηκαν κατά την επίσκεψη στους 

αρχαιολογικούς χώρους που έγιναν από εκπροσώπους του φορέα διαχείρισης και των 

υπηρεσιακών παραγόντων των Εφορειών Αρχαιοτήτων. 

 

Εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί επιτέλους το ωράριο λειτουργίας 

των χώρων, να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία Καθαριότητας, να υπάρχουν τουαλέτες, να 

υπάρχει επίσημο portal για τον κάθε αρχαιολογικό χώρο, να τοποθετηθούν καθίσματα 

μέσα στους χώρους για να μπορούν οι επισκέπτες να ξεκουράζονται, να εγκατασταθεί 

ένας διακριτικός φωτισμός σε όλο το μήκος της διαδρομής των αρχαιολογικών χώρων, 

να υπάρχει σωστή λειτουργία του πωλητηρίου, να εξασφαλιστούν επαρκείς φύλακες, να 

λειτουργεί αναψυκτήριο ή να τοποθετηθούν ψύκτες νερού, να εξασφαλιστούν τοπικά 

δρομολόγια του ΚΤΕΛ που θα καλύπτουν την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, να 

υπάρχει υποστήριξη του δικτύου ευρυζωνικότητας, να κατασκευαστούν επιτέλους -όπου 

δεν υπάρχουν- οι χώροι στάθμευσης και να διορθωθούν οι σημάνσεις, γιατί οι 

περισσότερες ταμπέλες έχουν πλέον σβήσει. 

 

Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα αν και δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας 

ανέλαβε να τα καλύψει η Περιφέρεια Ηπείρου. Βέβαια υπάρχουν ορισμένα που είναι 

αποκλειστικά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού. 
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Το δεύτερο θέμα είναι το marketing και οι ψηφιακές εφαρμογές, τα οποία είναι κύριος 

παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος και ενώ στην ΟΧΕ είναι ενταγμένα δυο 

έργα τελικά θα υλοποιηθούν πέντε. Το πρώτο έργο, οι ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία, 

που υλοποιείται με βάση τη μελέτη χορηγίας της Cosmote, είναι υπό δημοπράτηση και 

μέχρι αυτό να υλοποιηθεί για τις ανάγκες της διαδρομής και με φροντίδα του Διαζώματος 

υλοποιούνται τα εξής τρία έργα: 

 η δημιουργία της ιστοσελίδας για το φορέα λειτουργίας,  

 η διαδρομή των αρχαίων θεάτρων μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή που είναι 

χορηγία όπως είπαμε της Clio Muse, 

 το ψηφιακό πανόραμα των μνημείων φύσης και πολιτισμού που είναι χορηγία της 

Νέας Οδού. 

Το πέμπτο έργο που είναι ενταγμένο στην ΟΧΕ είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ενεργειών τουριστικής προβολής της πολιτιστικής διαδρομής, το οποίο ετοιμάζεται να 

δημοπρατηθεί. 

 

Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι τα μνημεία θα πρέπει να είναι στο κέντρο της 

ζωής και της αξιοβίωτης ανάπτυξης. Συνεπώς πρέπει να συνδεθούν με την κοινωνία και 

την παραγωγή και για τον σκοπό αυτό δημιουργούμε τη συστάδα των επιχειρήσεων της 

διαδρομής. 

 

Τα βήματα για τη δημιουργία της συστάδας των επιχειρήσεων της διαδρομής, δηλαδή 

αυτού του Cluster των επιχειρήσεων της διαδρομής, είναι 14: 

1. Ο καθορισμός των τομέων υπαγωγής των επιχειρήσεων. Οι προτεινόμενες 

κατηγορίες είναι τα καταλύματα και γενικώς η φιλοξενία, η διατροφή και η 

γαστρονομία, η παραγωγή τροφίμων, η παραγωγή αντικειμένων, οι μετακινήσεις 

και οι συνοδοί. 

2. Η καταγραφή των πρόθυμων υποψηφίων επιχειρήσεων. 

3. Ο καθορισμός των κριτηρίων διακρίβωσης. 

4. Η προσαρμογή όπου χρειάζεται των κριτηρίων διακρίβωσης για κάθε κατηγορία 

επιχείρησης. 

5. Η διάκριση των κριτηρίων σε όσα θα είναι απαραίτητα εξ αρχής και σε όσα θα 

πρέπει να εξασφαλιστούν σε προκαθορισμένο χρόνο. 

6. Η αναζήτηση των εξωτερικών συνεργατών-τεχνογνωστών, που θα βοηθήσουν 

στη διακρίβωση του φορέα λειτουργίας. 

7. Η κατάρτιση συνοπτικού οδηγού διακρίβωσης για κάθε κατηγορία επιχείρησης 

και η καλλιτεχνική δημιουργία του πιστοποιητικού διακρίβωσης. 

8. Σύνταξη του εντύπου διακρίβωσης, που θα το χρησιμοποιούν και θα το 

συμπληρώνουν οι διακριβωτές της ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.  

9. Σεμινάριο των υποψηφίων επιχειρήσεων σχετικά με τη μεθοδολογία της 

εφαρμογής και του εσωτερικού ελέγχου εναρμόνισης με τις προδιαγραφές 

διακρίβωσης και η διανομή του εντύπου αυτοαξιολόγησης. 

10. Στη συνέχεια με τη λήξη του σεμιναρίου οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για το 

διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας τους για να ρυθμίσουν τη συμμόρφωσή τους με 

τα κριτήρια διακρίβωσης. 

11. Το ενδέκατο βήμα είναι η αυτοαξιολόγηση των επιχειρήσεων, προετοιμασία τους 

για τη διαδικασία της διακρίβωσης. Στο βήμα αυτό θα χρησιμοποιήσουν το 

έντυπο αυτοαξιολόγησης που προαναφέρθηκε. 

12. Ομαδοποίηση των διακριβώσεων και επισκέψεις στις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι κάποια κριτήρια δεν πληρούνται από κάποια επιχείρηση, θα 
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δίνεται εύλογο διάστημα για τη συμμόρφωση με το κριτήριο σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των διακριβωτών, οπότε και θα υπάρχει επανάληψη της επίσκεψης. 

13. Παροχή του πιστοποιητικού διακρίβωσης. 

14. Ετήσια επανάληψη των διακριβώσεων. 

 

Έχουμε ήδη συντάξει τη λίστα των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μέχρι στιγμής 

ενδιαφέρον, αυθόρμητο ενδιαφέρον. Έχει διαμορφωθεί μια λίστα περίπου 60 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον πυρήνα. 

 

Μετά την εναρκτήρια συνάντηση στο σύμφωνο θα μπορούν να συμμετέχουν όσες 

επιχείρηση επιθυμούν, αρκεί να πληρούν τα κριτήρια τα οποία θα σας αναφέρω στη 

συνέχεια. 

 

Το έντυπο αυτοαξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία να ελέγξει αν 

είναι δυνατό να ενταχθεί στη διαδρομή και αν το επιθυμεί τι θα χρειαστεί να εξασφαλίσει. 

Έχουμε δυο κατηγορίες επιχειρήσεων: αυτές που έχουν το πρώτο αστέρι και αυτές που 

έχουν δεύτερο αστέρι.  

 

Τα κριτήρια για το πρώτο αστέρι και για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είναι επτά: 

1. Προφίλ και ενεργή δικτυακή παρουσία, καθώς και παρουσία στο portal της 

διαδρομής στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

2. Διαχείριση παρατηρήσεων και παραπόνων. 

3. Χρήση και προβολή τουλάχιστον τριών τοπικών προϊόντων σε χώρους εστίασης. 

4. Εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής POS και τοποθέτησή της σε εμφανές 

σημείο. 

5. Εφαρμογή κατ’ ελάχιστον μιας πρακτικής εξοικονόμησης ενέργειας και ενός 

τουλάχιστον ρεύματος ανακύκλωσης. 

6. Συμμετοχή κατ’ ελάχιστον σε δέκα ώρες προγραμμάτων κατάρτισης. 

7. Ενεργή επιδίωξη συνεργειών. Εδώ θα συνεκτιμηθεί η πρόσβαση σε ΑμεΑ. 

 

Για το δεύτερο αστέρι που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις απαιτείται αυτή να 

πιστοποιηθεί ανάλογα με το αντικείμενό της κατά ISO, κατά Global Gap, Agro και τα 

λοιπά.  

 

Η διακρίβωση θα γίνεται από τους διακριβωτές των κριτηρίων με βάση τα κριτήρια που 

πρέπει να πληροί κάθε κατηγορία επιχείρησης. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στο ποια 

κριτήρια πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις μεταφορών όπως τα ταξί και τα ΚΤΕΛ και 

των ξεναγών, ωστόσο βρισκόμαστε σε διαβούλευση για να το οριστικοποιήσουμε. 

 

Τα βήματα της δημιουργίας του Cluster της αυτοαξιολόγησης και της διακρίβωσης είναι 

μέρος του τρόπου διακυβέρνησης της διαδρομής.  

 

Ο φορέας λειτουργίας συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους, δημιουργώντας μια 

διαδρομή που στηρίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης και ποιότητας που δομείται με 

προσοχή, βήμα – βήμα και που με ικανοποίηση σας το παρουσιάζουμε. 

 

Αισιοδοξούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να πρέπει να συμπαρασύρει και τις δομές 

διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι της Ηπείρου 

πρώτοι αυτοί να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα αξιολόγησης και ποιότητας, ώστε να 
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είναι καθαροί, να έχουν φύλαξη, να έχουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και να έχουν 

τις στοιχειώδεις παροχές προς τους επισκέπτες. 

 

Το σύστημα αξιολόγησης και ποιότητας της διαδρομής στηρίζεται και στο Συμβούλιο 

φορέων, που είναι ένα συλλογικό αντιπροσωπευτικό σε πολιτικό επίπεδο όργανο, με 21 

μέλη, στο οποίο θα προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου. 

 

Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εφαρμογής της Ο.Χ.Ε., προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προβλήματα που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής και υλοποίησης της στρατηγικής και να διευκολυνθεί κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο η υλοποίηση του προγράμματος της διαδρομής των αρχαίων 

θεάτρων. 

 

Τα θέματα της 1ης συνεδρίασης του Συμβουλίου φορέων θα είναι: 

 Η ενημέρωση για την πορεία της διαδρομής, δηλαδή η πορεία των έργων 

υποδομής και επιχειρηματικότητας. 

 Η έγκριση του Μνημονίου συνεργασίας που σας έχει διανεμηθεί.  

 Η έγκριση των κριτηρίων διακρίβωσης για κάθε κατηγορία επιχείρησης. 

 Η έγκριση του εντύπου αυτοαξιολόγησης. 

 Η γνωστοποίηση του σήματος της διαδρομής. 

 Η ενημέρωση για την εναρκτήρια εκδήλωση.  

 Η ενημέρωση για το portal και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασής του για το 

προωθητικό υλικό και το περιεχόμενο του story telling. 

 

Τα κύρια καθήκοντα του φορέα λειτουργίας.  

 Να εποπτεύει τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών. 

 Να δυντονίζει την συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία.  

 Να φροντίζει τη διαρκή προώθηση και προβολή της διαδρομής, δηλαδή το 

marketing. 

 

Συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως 

φορέας λειτουργίας, με βάση αυτό το πλαίσιο των καθηκόντων της είναι ότι: 

 Συνέταξε τη στρατηγική της Ο.Χ.Ε. 

 Έκανε καταγραφή, μετά από επιτόπια επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους 

της διαδρομής, των προβλημάτων και των ελλείψεων. 

 Έκανε καταγραφή των πρώτων επιχειρήσεων που θα μετέχουν στη διαδρομή. 

 Θα διοργανώσει τις εκδηλώσεις ανά νομό για την ενημέρωση των 

επιχειρηματιών, ώστε να συμμετέχουν στο Cluster της διαδρομής. 

 Θα κάνει τη διακρίβωση των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια της 

συμμετοχής. 

 Θα είναι εισηγητές των θεμάτων στο Συμβούλιο των φορέων, θα είναι 

συνδιοργανωτές της εναρκτήριας εκδήλωσης και θα έχουν μια διαρκή συνεργασία 

με τον εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας, την εταιρεία συμβούλων της 

Περιφέρειας και το "ΔΙΑΖΩΜΑ". 

 

Κλείνοντας την παρουσίασή μου θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην εναρκτήρια 

εκδήλωση της διαδρομής που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου, όπου θα παρουσιάσουμε τη 

διαδρομή μας σε όλο τον κόσμο. 
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Μέχρι την εναρκτήρια συνάντηση θα έχει γίνει οριστικοποίηση του Μνημονίου 

Συνεργασίας, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει στην 1η του συνεδρίαση το Συμβούλιο των 

Φορέων. Θα έχει γίνει η γνωστοποίηση του σήματος της διαδρομής, θα έχει γίνει 

εγκατάσταση και λειτουργία του portal της διαδρομής, θα έχει γίνει η οριστικοποίηση του 

προωθητικού υλικού και του περιεχομένου του story telling. Επίσης, θα έχει γίνει η 

εξασφάλιση των κατάλληλων ξεναγών που θα τύχουν της ειδικής εκπαίδευσης, θα έχει 

γίνει υποστήριξη από ειδικούς όλων των θεμάτων που αφορούν το στήσιμο της 

εκδήλωσης και το πρόγραμμα των προσκεκλημένων κάθε κατηγορίας. Είμαστε βέβαιοι 

ότι αυτή η προσπάθειά μας θα πετύχει». 

 

Ακολούθως το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Σταύρος Μπένος τονίζοντας ότι το εγχείρημα 

αυτό γίνεται για πρώτη φορά και στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ανέφερε, επίσης, ότι ενώ το ΕΣΠΑ λήγει το 2023, η διαδρομή θα δοθεί στην αγορά το 

’18, προκειμένου να παρουσιαστεί στην πράξη, στην πραγματική ζωή και με 

πραγματική αξιολόγηση όποια αβελτηρία υπάρχει και να διορθωθεί. «Εμείς, πρόσθεσε, 

συνεχώς θα βελτιώνουμε τη διαδρομή, έτσι ώστε το ’23 να είναι πανέτοιμη. Όλη αυτή η 

δουλειά που είδατε με την επιχειρηματικότητα και τη συγκρότηση της συστάδας του 

Clusters των επιχειρήσεων είναι υποδειγματική και έγινε από τρία νέα παιδιά με την 

κατάλληλη καθοδήγηση βεβαίως. Συνεπώς στις 20 Οκτώβρη είναι μια ιστορική μέρα. 

Στην εκδήλωση, κατά την οποία θα δοθεί στην παγκόσμια αγορά αυτό το καινούργιο 

προϊόν, θα καλέσουμε όλα τα εταιρικά μας μέλη για να χαρούμε μαζί αυτή την ημέρα.  

  

Θέλω να προσθέσω ότι στο επιχείρημα που διατυπώθηκε "μα δεν θα έχουν τελειώσει τα 

αρχαιολογικά έργα", η απάντηση είναι ότι τα αρχαιολογικά έργα είναι γοητευτικά σε όλες 

τις φάσεις της αποκατάστασης τους. Ο αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης είναι ο 

ωραιότερος αρχαιολογικός χώρος της χώρας. Σας προτρέπω να πάτε, εγώ παραλίγο να 

λιποθυμήσω όταν πήγα από τη συγκίνηση. Και ήταν άγνωστος αυτός ο χώρος με μηδενική 

επισκεψιμότητα και οι αρχαιολόγοι μας σιγά - σιγά πείθονται ότι είναι πολύ γοητευτικό 

για τον επισκέπτη όταν γίνεται η ξενάγηση συνολικά στον αρχαιολογικό χώρο να του 

δείχνεις και τη φάση στην οποία βρίσκεται η αποκατάσταση ενός επιμέρους μνημείου του 

αρχαιολογικού χώρου». 

  

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την κα Ρόκκου και της δήλωσε ότι τόσο το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», όσο και η πατρίδα μας της οφείλει πολλά για τον εμπνευσμένο τρόπο 

με τον οποίο σκέφτηκε, οργάνωσε και καθοδηγεί με μοναδικό τρόπο και με μοναδική 

μαεστρία το πρόγραμμα.   

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά και τον κ. Πενθερουδάκη, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Νέας Οδού για τη χρηματοδότηση όλης της μελέτης για το σύμφωνο 

ποιότητας, καθώς και τους μελετητές κ.κ. Θανάση Καταρτζή και Θόδωρο Σκυλακάκη.   

 

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Καββαθά, πρόεδρο της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, εταιρικού 

μέλους του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Ο κ. Καββαθάς αρχικά μετέφερε το χαιρετισμό του Προεδρείου και του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ και ανέφερε τα εξής: 
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«Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας είναι 

Τριτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση των κλάδων που εκπροσωπεί. Ιδρύθηκε το 1919. 

Έχουμε στη δύναμή μας 90 Ομοσπονδίες - Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, 1.250 

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Σωματεία, Συλλόγους, εκπροσωπούμε ως μέλη μας 140.000 

επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες της χώρας. Από το 1996 έχουμε μια αστική - μη 

κερδοσκοπική εταιρεία το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

Συνομοσπονδίας, το οποίο έχει εκπαιδεύσει και καταρτίσει 120.000 επαγγελματίες ή 

εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ. Το 2007 ιδρύσαμε το 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, τον επιστημονικό βραχίονα της 

Συνομοσπονδίας που διενεργεί έρευνες, μελέτες και τεκμηριώνει τις θέσεις της Γενικής 

Συνομοσπονδίας. 

 

Αυτοί οι δυο φορείς, τόσο το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, όσο και το Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην κοινή 

προσπάθεια που κάνουμε όλοι με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά σε όλη τη χώρα. 

 

Θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία της διοργάνωσης 

του 5ου Συνεδρίου εταιρικών μελών του Διαζώματος, ενός Σωματείου που σκέφτεται 

έξυπνα και παραγωγικά. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" καταωβάλλει μια προσπάθεια που 

αντιλαμβάνεται τη ζωτική σημασία της συμμετοχής της επιχειρηματικότητας στο μεγάλο 

στοίχημα για την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας εμπεριέχει αδιαμφισβήτητα και τη μικρή 

επιχείρηση που σχετίζεται με το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν, αποτελώντας δομικό 

στοιχείο μιας αλυσίδας που μπορεί να διαφοροποιηθεί, να αναβαθμιστεί, να συνεισφέρει 

καθοριστικά στην επέκταση της ελληνικής οικονομίας. 

 

Η οπτική του Διαζώματος πως τα αρχαία μνημεία επιβάλλεται πλέον να αντιμετωπίζονται 

όχι ως μουσειακά είδη, αλλά ως ζωντανοί οργανισμοί με εξαιρετική προσαρμοστικότητα 

και εναρμόνιση στην κάθε ιστορική περίοδο, αποτελεί και τη μαγιά αυτής της συλλογικής 

προσπάθειας που επιδιώκει τη δημιουργία συνεργειών με συνεκτικό κρίκο το πολιτιστικό 

αποτύπωμα της κάθε Περιφέρειας. 

 

Η ΓΣΕΒΕΕ αντιλαμβάνεται πλήρως πως ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό, το οποίο 

μπορεί να ενώσει σε έναν εθνικό στόχο απλούς πολίτες, επιχειρηματίες, συλλογικότητες, 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσμικά πρόσωπα και φορείς.  

 

Ο τουρισμός παρουσιάζεται σα σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για τις περιφερειακές 

οικονομίες και ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία διαθέτει αναξιοποίητους 

πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. 

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας, 

μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε ολιστικά 

και αποτελεσματικά. Οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε, δομώντας ισχυρές συνεργασίες 

με σαφώς ορισμένο πλάνο και ρεαλιστικούς στόχους. 

 

Είναι αλήθεια πως ενίοτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα εκείνες που 

βρίσκονται σε μια Περιφέρεια που για χρόνια βρισκόταν στην απομόνωση από τα κέντρα 
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λήψης αποφάσεων, όπως η Ήπειρος, αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους ένα 

περιορισμένο ρόλο, σε σχέση με την επίτευξη του στόχου για αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Αυτό το γεγονός ενισχύεται από το φτωχό επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε σχέση με δράσεις αειφόρου τουρισμού και 

επιπρόσθετα από την άποψη πως οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης είναι πολλές 

φορές μη συμβατές με την επιχειρηματική λογική. 

 

Εδώ ακριβώς είναι η καίρια εμπλοκή του Διαζώματος και των εταιρικών του μελών του 

βεβαίως που επιδιώκει την ενεργοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας της Ηπείρου 

μέσα σε ένα σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών 

και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Σκεφτείτε πως ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας του τουρισμού που δραστηριοποιείται στον 

τόπο του είναι σαφέστατα πιο συνειδητοποιημένος και ευαίσθητος στο να διασφαλίσει ότι 

η δράση του έχει το στοιχείο της αειφορίας. 

 

Η μικρή επιχείρηση δεν είναι μια φυτευτή μονάδα, αλλά έρχεται να λειτουργήσει συνήθως 

στον τόπο γέννησης και κατοικίας του ιδιοκτήτη. Το γεγονός αυτό από μόνο του σημαίνει 

πως η μικρή επιχείρηση ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα σεβασμού 

στην τοπική κοινωνία και στον επισκέπτη. 

 

Η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων με διαφοροποιημένο, αλλά συμπληρωματικό 

προϊόν, με ποιοτική και πράσινη λειτουργία, αλλά κυρίως με συνειδητή ένταξή του στην 

ομπρέλα υποστήριξης της Πολιτιστικής Διαδρομής αρχαίων θεάτρων Ηπείρου μπορεί να 

λειτουργήσει θετικά στη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας δομώντας και 

μια καλή πρακτική για τις υπόλοιπες Περιφέρειες. 

 

Σε μια εποχή που τείνει να επικρατήσει ένας ιδιότυπος ηθικός καταναλωτισμός, οι 

επιχειρήσεις που δρουν με σεβασμό στον πελάτη – καταναλωτή, με ποιότητα και 

περιβαλλοντική ευαισθησία είναι σαφέστατα πιο αποτελεσματικές.  

 

Η Ήπειρος είναι μια Περιφέρεια που μπορεί να προσελκύσει ποιοτικούς επισκέπτες και 

να ικανοποιήσει τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις τους. Η Περιφέρεια Ηπείρου δύναται 

να δομήσει ένα τουριστικό προφίλ, το οποίο να ξεφύγει από την ομολογουμένως 

εξαιρετική φυσική ομορφιά του τόπου και να επεκτείνεται σε πεδία όπως η ιστορία, η 

παράδοση, η γαστρονομία, η ελληνική περιήγηση, ο περιπατητικός τουρισμός. 

 

Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη 

αξία για την τοπική, αλλά και την εθνική οικονομία, την εξωστρέφεια και την τοπική 

ανάπτυξη, γιατί δρουν πολλαπλασιαστικά και διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας. 

 

Η πολιτιστική διαδρομή αρχαίων θεάτρων Ηπείρου φιλοδοξεί να αποτελέσει το κανάλι 

μέσα από το οποίο μπορούν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες να προβληθούν παράλληλα 

με την προβολή της ηπειρωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Είναι επιτέλους η ώρα τα αρχαία μνημεία να μην λογίζονται στην καλύτερη των 

περιπτώσεων ως νεκροί χώροι με ωράριο λειτουργίας, αλλά να αξιοποιηθούν έξυπνα 

μέσα σε μια συνεργατική αλυσίδα κοινωνίας και πολιτισμού.  
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν πραγματικές προοπτικές για την ανάπτυξη 

δράσεων που θα εμπλουτίσουν το ήδη υπάρχον τουριστικό προϊόν, θα οδηγήσουν στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και θα δημιουργήσουν ζήτηση για τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που προσφέρονται, δημιουργώντας παράλληλα και ένα ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Είναι γνωστό πως η συμμετοχή συμπληρωματικών κλάδων του τουρισμού αναβαθμίζει 

την ταξιδιωτική εμπειρία και το σύνολο της επιχειρηματικότητας ωφελείται τόσο 

οικονομικά, όσο και επικοινωνιακά, καθώς επιτυγχάνεται προβολή μέσω των 

ικανοποιημένων πελατών. Άλλωστε τουρισμός δεν μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας 

μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μια γενικότερη φιλοσοφία, μια δυναμική μυσταγωγία 

τεχνικής σεβασμού και προσφοράς. 

 

Σκεφτείτε πόσο επιπλέον θα μπορούσε να συνεισφέρει η μοναδική ηπειρώτικη 

γαστρονομία στους χώρους εστίασης, όταν αυτή θα συνδέεται με μια διαδρομή 

πολιτισμού και θα ακολουθεί πρότυπα ποιότητας. Σκεφτείτε πως θα μπορούσε να 

συνεισφέρει ένα ισχυρό γαστρονομικό πρότυπο στη δημιουργία του brand name Ήπειρος. 

 

Η γαστρονομική μνήμη είναι πάντα εξαιρετική και δυνατή. Το 2007 το Υπουργείο 

Τουρισμού έκανε μια έρευνα στις εξόδους της χώρας και ένα από τα ερωτήματα που 

έθεσε ήταν «Ποιος είναι ο λόγος που θα επιστρέφατε στην Ελλάδα;». Μετά τις 

αρχαιότητες ο πρώτος λόγος που θα επέστρεφαν είναι η γαστρονομία και η φιλοξενία των 

Ελλήνων. 

 

Επιπλέον, σκεφτείτε την παράδοση της Ηπείρου στη χειροτεχνία. Σκεφτείτε το υψηλά 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας που ήδη παράγει στο χώρο των 

πολιτιστικών και δημιουργικών βιοτεχνιών και βιομηχανιών, οι οποίες με βάση τα 

στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Eurostat απασχολούν στην χώρα μας, με 

στοιχεία του 2014, 111.000 εργαζόμενους. 

 

Αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντλούν έμπνευση από την Ελλάδα και παράγουν για την 

Ελλάδα, σε συνδυασμό με επίσης δυναμικούς και παραδοσιακούς κλάδους, όπως η 

φιλοξενία και η εστίαση, μπορούν και πρέπει να ενταχθούν σε συνέργειες και να δρουν 

συμπληρωματικά και υπεύθυνα με κοινό στόχο την πρόοδο. 

 

Η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος δεν απαιτεί βαριές επενδύσεις, αλλά τη 

δημιουργία ενός ισχυρού brand name και της αυθεντικής φιλοσοφίας μέσω ενεργών 

συμμαχιών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος και η πολιτιστική διαδρομή 

των αρχαίων θεάτρων Ηπείρου κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. 

 

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του τουρισμού στη χώρα μας έχει καταγράψει 

αξιοσημείωτη επιτυχία και μια ιδιαίτερη αντοχή. Την επιτυχία αυτή την πιστώνονται όσοι 

έχουν εργαστεί για τη διαφοροποίηση της εικόνας του ελληνικού τουρισμού και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, διαθέτοντας ιδιαίτερο πολιτιστικό ίχνος, μπορεί να γίνει πιο 

εξωστρεφής, πιο φιλόξενη και πιο αποτελεσματική. Εμείς θα είμαστε εκεί, 

ενεργοποιώντας και την όποια στήριξη απαιτηθεί από το τοπικό Παράρτημα του 

Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου». 
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Στο σημείο αυτό ο κ. Καββαθάς ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο που ως πρωτεργάτης και οραματιστής στηρίζει με 

σθένος το σχέδιο της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας στην ανάδειξη των 

πολιτιστικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με την οικονομική πρόοδο. Τέλος, δήλωσε 

πως η ΓΣΕΒΕΕ θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.  

 

Ο κ. Μπένος εν συνεχεία αναφέρθηκε στον όμιλο ΟΤΕ - Cosmote, με τον οποίο το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει μια συναρπαστική συνεργασία. «Ένας από τους μεγάλους καρπούς 

αυτής της συνεργασίας, πρόσθεσε, είναι μια σπουδαία μελέτη που διερευνά τις ψηφιακές 

εφαρμογές και όλο το θεσμικό και τεχνολογικό περιβάλλον για την περίπτωση της 

Ελλάδας. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε σε ένα σπουδαίο μελετητικό γραφείο την 

PostScriptum και τον κ. Κώστα Κωνσταντινίδη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα  

πριν από λίγες μέρες είχαμε και την πρώτη πρόσκληση για ψηφιακές εφαρμογές στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων Ηπείρου, 

ύψους 300.000 €. Δηλαδή θέλουμε με τον καλύτερο τρόπο να οργανώσουμε τον ψηφιακό 

κόσμο για τα μνημεία και η πρόσκληση αυτή είναι ένα πρώτο καλό βήμα».  

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιάννη Κωνσταντινίδη, Chief 

Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ.  

 

Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε τα ακόλουθα: «Είναι πράγματι βαθιές οι ρίζες του 

οικοσυστήματος του ΟΤΕ στην ελληνική κοινωνία, καθώς οι άνθρωποι του ΟΤΕ είναι 

μια μεγάλη κοινότητα και μια μεγάλη κοινωνία που υποστηρίζουν τη χώρα διαρκώς. 

 

"Οι νέες τεχνολογίες, όπως λέει και ο κ. Μπένος, είναι ένα από τα ωραιότερα οχήματα 

για τη συνάντηση των ανθρώπων με τα μνημεία". Και πράγματι η τεχνολογία είναι το 

ωραιότερο όχημα που μπορεί να ταξιδέψει τον πλούσιο ελληνικό πολιτισμό που έχουμε, 

όχι μόνο στο χώρο, διαδίδοντάς τον στα πέρατα της οικουμένης, αλλά επίσης και στο 

χρόνο, να αφήσει δηλαδή το στίγμα του αναλλοίωτο στο χρόνο. 

 

Θα πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, γιατί αυτός ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός του πολιτισμού μας, τον οποίο περιμέναμε και προσπαθήσαμε πάρα 

πολύ καιρό για να γίνει πραγματικότητα, ξεκινάει από την Ήπειρο. Είμαι χαρούμενος 

γιατί κι εμένα η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, μάλιστα από ένα χωριό που 

περικλείεται από αυτή τη θαυμάσια διαδρομή.  

 

Προκειμένου, όμως, να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ δυνατό εργαλείο που μας δίνει 

σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος του πολιτισμού μας και να τον κάνουμε 

παγκόσμιο, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις: 

1. Η ψηφιοποίηση των μνημείων μας.  

2. Η ευρυζωνικότητα των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

3. Το cloud και τα ανοιχτά δεδομένα. 

4. Και βασική προϋπόθεση όλων αυτών είναι η ολοκλήρωσή τους μέσα από 

οικοσυστήματα και συνέργειες, οι οποίες φτιάχνουν αυτές τις ολιστικές 

πολιτιστικές εμπειρίες γύρω από πολιτιστικές διαδρομές. 

 

Όταν λέμε ψηφιοποίηση εννοούμε ουσιαστικά την ψηφιακή αποτύπωση ενός φυσικού 

αντικειμένου. Η ψηφιοποίηση τι κάνει; α) διατηρεί την ψηφιακή εικόνα του αντικειμένου 

αναλλοίωτη στο χρόνο και β) τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν πολύ εύκολα να μεταδοθούν 

με τα δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο.  
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Και εδώ ακριβώς μπαίνει η δεύτερη ψηφίδα: η ευρυζωνικότητα. Τι είναι 

ευρυζωνικότητα; Οι ολοένα αυξανόμενες ταχύτητες, με τις οποίες μπορούμε να 

προσπελαύνουμε το Internet σήμερα. Καθώς οι ταχύτητες αυτές των δικτύων 

τηλεπικοινωνιών αυξάνονται με αλματώδη τρόπο, ολοένα και περισσότερα στοιχεία 

πολιτισμού μπορούν να μεταδοθούν μέσα από αυτά τα δίκτυα. Πατώντας ένα κουμπί 

μπορούμε να μεταδώσουμε ήχο, εικόνα, video, ατμόσφαιρα από τη μια άκρη της γης στην 

άλλη πάρα πολύ απλά και εύκολα.  

 

Η ευρυζωνικότητα κάνει και κάτι ακόμη: δημιουργεί και η ίδια δεδομένα. Από 

οποιαδήποτε χρήση κάνουμε στο διαδίκτυο σήμερα στα social media αφήνουμε 

αποτυπώματα. Αυτά δημιουργούν δεδομένα, θέσεις, δεδομένα των προτιμήσεων και των 

δραστηριοτήτων μας. Όλα αυτά τα δεδομένα διακινούνται μέσα από τα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα. Πρόκειται για ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που διακινούνται κάθε δευτερόλεπτο 

που περνάει. 

 

Ο τρόπος για να αξιοποιηθεί αυτός ο τεράστιος πλούτος είναι να συγκεντρωθούν σε 

μεγάλες υπολογιστικές μηχανές το cloud, μεγάλα data centers, όπου με εφαρμογή 

κατάλληλων αλγορίθμων - big data analytics τα λένε οι ειδικοί-, η ακατέργαστη μάζα 

μορφοποιείται σε κάτι χρηστικό. 

 

Αυτές είναι οι τρεις πρώτες ψηφίδες. Αν συνδυάσουμε τα δεδομένα του πολιτισμού της 

ευρυζωνικότητας με δεδομένα από άλλους χώρους και κλάδους, όπως για παράδειγμα 

δεδομένα τουρισμού ή δεδομένα τοπικής κοινωνίας για τα ήθη και έθιμα, για τις 

συνήθειες του κάθε τόπου, το όλο θέμα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον. 

 

Τότε ενοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα και αξιοποιώντας τα μπορούμε να φτιάξουμε 

πραγματικά ολιστικές πολιτιστικές διαδρομές και εμπειρίες. Και ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι η πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. 

 

Συνεπώς, από τη θεωρία περνάμε τώρα πια στην πράξη. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, καθώς 

στις αρχές Απριλίου βγήκε η πρώτη προκήρυξη για τα ψηφιακά της διαδρομής των 

αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Είναι η προκήρυξη με τίτλο "Ψηφιακές υπηρεσίες στα 

μνημεία". Το κείμενο μιλάει για ψηφιακό αποθετήριο, για ψηφιοποίηση, για εγκατάσταση 

ασύρματου δικτύου, για ευρυζωνικότητα, για ψηφιακές εφαρμογές σε κινητές συσκευές, 

για αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων με τις κατάλληλες εφαρμογές τους. Μιλάει 

επίσης για ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικών, τουριστικών κι άλλων 

δεδομένων σχετικών με τη διαδρομή περιβαλλοντικών, εστίασης, τοπικής παραγωγής και 

τα λοιπά. Είναι οι συνέργειες, δηλαδή τα οικοσυστήματα. Αναφέρει, επίσης, ότι όλα τα 

παραπάνω μπορούν να δημιουργηθούν σε υποδομές νέφους.  

 

Για να πάρει σάρκα και οστά όλη αυτή η ψηφιακή πολιτική για τον πολιτισμό, είχαμε 

αυτό το πολύ σημαντικό πόνημα από την Post Scriptum κατόπιν της χορηγίας του Ομίλου 

ΟΤΕ προς το ΔΙΑΖΩΜΑ. Στην ουσία του αυτό το πόνημα είναι ο οδικός χάρτης για την 

ψηφιοποίηση του πολιτισμού μας, για το πώς μπορούμε να απογειώσουμε το πολιτιστικό 

μας προϊόν, την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την κάνουμε προσιτή και ελκυστική 

σε όλους. 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ευρυζωνικότητα, την οποία εμείς στον Όμιλο ΟΤΕ 

έχουμε ως καθημερινή μας δουλειά. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σημαντικά τα τελευταία 
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χρόνια για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα. Σκάβουμε όλη την Ελλάδα, 

απλώνουμε δίκτυα οπτικών ινών, αναβαθμίζουμε τα δίκτυα σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας, γιατί ξέρετε, η ευρυζωνικότητα είναι ένα στοίχημα αλλά και προϋπόθεση για 

τη χώρα. Για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας είναι 

μονόδρομος, είναι κάτι αντίστοιχο με την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων, τον 

εξηλεκτρισμό ακόμη της χώρας πριν από κάποιες δεκαετίες.  

 

Και εμείς το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά αυτό το έργο. Είμαστε η εταιρεία των οπτικών 

ινών και οι οπτικές ίνες περνάνε δίπλα και από τους πέντε μεγάλους αρχαιολογικούς 

χώρους που συνθέτουν τη διαδρομή της Ηπείρου. 

 

Επίσης, στους χώρους αυτούς παρέχουμε κινητή ευρυζωνικότητα ήδη από σήμερα. Και 

επειδή για μας η ευρυζωνικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, μια επίσης ιδιαίτερα 

αξιόλογη πρωτοβουλία είναι η χορηγία μας για δωρεάν wi-fi στους 20 μεγαλύτερους 

αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και τα Μουσεία. Το έργο αυτό είναι χορηγία του 

Ομίλου ΟΤΕ ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων και υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Πολιτισμού.  

 

Μιλώντας για πολιτισμό δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω το Cosmote History, είναι 

για μας το ψηφιακό παράθυρο στον πολιτισμό μας και μάλιστα συμβάλλει ουσιαστικά στη 

δημιουργία πρωτότυπων νέων ελληνικών ντοκιμαντέρ. Κατά την άποψή μας στον Όμιλο 

ΟΤΕ είναι μια παρακαταθήκη που αφήνουμε στις επόμενες γενιές.  

 

Πολύ γρήγορα και επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω και τρία επίσης μεγάλα και 

σύνθετα έργα, έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα οποία έχουμε αναλάβει να 

υλοποιήσουμε στον χώρο του πολιτισμού. Το πρώτο έργο είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, 

έργο πολύ σημαντικό.  

 

Το έργο αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε τρεις μεγάλους αρχαιολογικούς 

χώρους, την Ακρόπολη, τη Μεσσήνη και την Κνωσό στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι 

σημαντικό να αναφέρω το το παραπάνω έργο είναι χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος και της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, οι δυο αυτοί φορείς έχουν συμβάλει 

αποφασιστικά στην υλοποίηση του έργου. 

 

Θα περάσω στο ψηφιακό Μουσείο της Ακρόπολης και την ψηφιακή κιβωτό του Αγίου 

Όρους. Για το Άγιο Όρος έχουμε βάλει όλη την υποδομή που απαιτείται για την 

ψηφιοποίηση των κειμηλίων της αγιορείτικης πολιτείας. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 

έργο, με τεχνολογικές προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ψηφιοποιήσει 20 Μονές και 

έχουμε δημιουργήσει τα ψηφιακά μονοπάτια, στα οποία μπορεί να περιδιαβεί ο 

οποιοσδήποτε, μέσα από ένα ψηφιακό portal το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 

καλοκαίρι. 

 

Συνεπώς, με τη δύναμη της τεχνολογίας μεταφέρεται ο πολιτισμός μας στα πέρατα του 

κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης αίροντας οποιονδήποτε περιορισμό, είτε 

γεωγραφικό, είτε φυλετικό, είτε κοινωνικός κ.α. 

 

Και για εμένα αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Αυτό τον πολιτισμό που διαθέτουμε, 

αξιοποιώντας το δυνατό εργαλείο της ψηφιακής τεχνολογίας, να τον κάνουμε παγκόσμιο, 

αλλά ταυτόχρονα συναρπαστικό και ελκυστικό προς όλους και ειδικότερα στη νέα γενιά. 

Γιατί οι νλεοι είναι ψηφιακοί αυτόχθονες. Έχουν γεννηθεί μέσα στην ψηφιακή εποχή, 
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μεγαλώνουν μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Έχουν τελείως διαφορετικές συνήθειες και 

απαιτήσεις από εμάς.  

 

Είμαι αισιόδοξος σήμερα γιατί με την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της 

Ηπείρου γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου να διαμορφώσουμε αυτές τις 

ολιστικές ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες γύρω από τα μνημεία μας. Και είμαι σίγουρος 

ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική». 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος προλόγισε τον κ. Πενθερουδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της «ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ». «Η Εταιρεία αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι 

συνέχεια δίπλα μας για ό,τι χρειαζόμαστε. Έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη για το 

σύμφωνο ποιότητας, τις ψηφιακές εφαρμογές για το Πανόραμα, δηλαδή μια ξενάγηση σε 

όλα τα μνημεία της Ιόνια Οδού.  

 

Αλλά έκανε και μια γενναιόδωρη χορηγία τελευταία για το launch event της διαδρομή 

της Ηπείρου (video, ιστοσελίδα, φυλλάδια, εγκατάσταση στο Πνευματικό Κέντρο των 

Ιωαννίνων). 

 

Ο κ. Πενθερουδάκης ανέφερε τα ακόλουθα: «Πράττουμε με οδηγό τον πολιτισμό και 

συνοδοιπόρο το ΔΙΑΖΩΜΑ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου του, κ. Σταύρου Μπένου, 

ο οποίος μας εμπνέει και καθοδηγεί την όλη προσπάθεια.  

 

Είμαστε οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την 

λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση των έργων παραχώρησης της Ιονίας Οδού 

και του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Με μετόχους τους ομίλους ΓΕΚ 

ΤΕΡΝΑ και FERROVIAL συνδυάζουμε την απόλυτη γνώση της ελληνικής 

πραγματικότητας με τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση.  

 

Κατ' αρχήν έχουμε τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ που ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση έως 

τα Σκάρφεια, που τον διαχειρίζεται η Νέα Οδός, και η Ιόνια Οδός από το Αντίρριο έως 

τα Ιωάννινα. Αυτούς τους δυο δρόμους τους διαχειρίζεται η εταιρεία Νέα Οδός.  

 

Η εταιρεία αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας διαχειρίζεται το κομμάτι του 

ΠΑΘΕ από τα Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες και το τμήμα που βρίσκεται σήμερα στην 

κυκλοφορία το Ε65 από την Ξυνιάδα έως τα Τρίκαλα. Πιστεύουμε πολύ σύντομα θα 

ξεκινήσει η κατασκευή των υπόλοιπων τμημάτων για να ενωθεί η Λαμία με την Εγνατία. 

 

Ποιο είναι το όραμά μας; Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε το χάρτη της Ελλάδας, 

θέλουμε να αποτελούμε πρότυπο για τον κλάδο μας. Πιστεύουμε ότι δημιουργούμε αξία 

για τη χώρα, τις τοπικές κοινωνίες και τους μετόχους μας, χρησιμοποιώντας ως κύριο 

όχημα τη δέσμευση των ανθρώπων μας, την εξειδίκευση και τη γνώση τους. 

 

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στην καθημερινή 

λειτουργία μας κατέχουν η κοινωνική υπευθυνότητα και η προαγωγή της αειφορίας. 

Στόχος μας είναι να είμαστε ένας ενεργός κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης που συμβάλλει 

τα μέγιστα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοπικές κοινωνίες των όμορων περιοχών και 

επιδιώκουμε με στοχευμένες δράσεις και υπευθυνότητα να συνεισφέρουμε σε μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Πάντα με πράξεις στοχεύουμε στην οδική ασφάλεια των 
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χρηστών του δρόμου, στην ποιότητα των υπηρεσιών, στο ανθρώπινο δυναμικό, τη 

μέριμνα για το περιβάλλον και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. 

Σχετικά με τη συνεργασία μας με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" δηλώνουμε ότι θα είμαστε αρωγοί και 

θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας.  

 

Η αρμονική ένταξη των αυτοκινητοδρόμων στο περιβάλλον και η συνεχής προσπάθεια 

προστασίας και ανάδειξη του πλούτου κάθε περιοχής αποτελεί στρατηγική δέσμευση της 

Νέας και της Κεντρικής Οδού.  

 

Με συνοδοιπόρο το "ΔΙΑΖΩΜΑ" πρωταγωνιστούμε στη διαδικασία απελευθέρωσης 

πόρων εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της χώρας μας σε 2 Περιφέρειες, 7 Νομούς 

και 43 Δήμους. Χορηγήσαμε και υποστηρίξαμε μελέτες αναλύσεων και διαδικτυακών και 

mobile εφαρμογών για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.  

 

Βοηθήσαμε στη δημιουργία πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών στα μνημεία 

που βρίσκονται κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων που διαχειριζόμαστε και στη σύνδεση 

των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών με την οικονομική ανάπτυξη κάθε 

περιοχής, κάθε προορισμού και κάθε όμορου Δήμου. 

 

Για την Περιφέρεια Ηπείρου η πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου 

ενώνει 4 Νομούς, 5 αρχαιολογικούς χώρους, τα αρχαία θέατρα Δωδώνης, Νικόπολης, 

Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων, τα οποία είναι 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 

ενώνουν 2.300 χρόνια ιστορίας.  

 

Ήταν η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία. 

Ένα ολοκληρωμένο εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, μια 

συνεργασία κοινωνική, επιστημονική και επιχειρηματικότητα.  

 

Ένα ποιοτικό άλμα από τα τεχνικά έργα σε έργα ζωής. Με την Ιόνια Οδό ανοίξαμε το 

δρόμο προς όλο τον πλούτο. Πλέον το ταξίδι από το Αντίρριο έως τα Ιωάννινα, είναι μια 

ασφαλής και άνετη διαδρομή της μιας ώρας και των 40 λεπτών. Βοηθήσαμε στη μελέτη 

υποβάθρου, την καταγραφή πιθανών εσόδων σε επίπεδο μακροοικονομικό, φορέα 

διαχείρισης και επιχειρήσεων του ιδιωτικό τομέα. 

 

Συνδράμαμε στο έργο οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδρομή, 

στην κατάρτιση κανόνων συμμετοχής, κανόνων ποιότητας και μηχανισμού, 

μεθοδολογίας, ελέγχου και διατήρησης. Με τον τρόπο αυτό υπήρξε η απελευθέρωση από 

το ΕΣΠΑ πόρων 37 εκατομμυρίων ευρώ.  

 

Σχετικά με την πολιτιστική διαδρομή το "Πανόραμα της Ιονίας Οδού" βοηθήσαμε στο 

σχεδιασμό, τη δημιουργία και το λανσάρισμα της πολιτιστικής περιβαλλοντικής 

διαδρομής για τα μνημεία που βρίσκονται κατά μήκος της Ιόνιας Οδού σε συνεργασία με 

το "ΔΙΑΖΩΜΑ". 

 

Χορηγήσαμε ένα mobile application, μέσω του οποίου όλες οι ιστορίες και τα μυστικά 

κάθε μνημείου του Πανοράματος θα είναι διαθέσιμα στα ελληνικά και αγγλικά στο κινητό 

κάθε επισκέπτη για να τα διαβάσει και να τα ακούσει.  

 

Επίσης σε ειδικό microsite ενταγμένο στο εταιρικό και προϊοντικό μας site, θα 

φιλοξενείται το διαδικτυακό Πανόραμα της πολιτιστικής διαδρομής. Θα μοιράζουμε 
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φυλλάδια κατά μήκος των διαδρομών στους σταθμούς διοδίων, που θα απεικονίζουν σε 

χάρτη το πανόραμα.  

Ο επισκέπτης σκανάροντας το QR Code που θα δημιουργηθεί για κάθε μνημείο θα ακούει 

πληροφορίες σχετικά με αυτό μέσω τεχνολογίας που δημιουργεί κείμενο σε ρεαλιστική 

φωνή. Επίσης, έχουμε προβλέψει ειδικές κατασκευές διαδραστικά infio kiosks στους 

σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, στις οποίες ο επισκέπτης θα μπορεί να γνωρίσει 

τα μνημεία, να πληροφορηθεί για τις ώρες λειτουργίας και τον τρόπο πρόσβασης και να 

ακούσει τις ιστορίες τους».  

 

Ακολούθως, ο κ. Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε στην Εθνική Τράπεζα, με την οποία το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει κάνει τόσο ωραία και τόσο σπουδαία πράγματα.  

 

«Κατ' αρχήν, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, αξιοποιήσαμε την πλατφόρμα Act4Greece με έναν 

μοναδικό τρόπο για το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, για το οποίο συγκεντρώσαμε σε 

μόλις τρεις μήνες 80.000 € που διατέθηκαν για τη μελέτη του θεάτρου. Επιπλέον, έχουμε 

κι ένα πλήθος άλλων πρωτοβουλιών». Αμέσως έδωσε το λόγο στην κα Νέλλη Τζάκου, 

Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, η οποία 

μίλησε για τη συνεργασία των δύο φορέων στα πλαίσια της διαδρομής της Ηπείρου, 

αλλά και για τα μελλοντικά σχέδια της Τράπεζας.  

 

Η κα Τζάκου αρχικά εξέφρασε τη χαρά της που συμμετέχει στη συνάντηση των 

εταιρικών μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Έπειτα, συνεχάρη το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για τις προσπάθειές του με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη πολλών περιοχών 

στην Ελλάδα.  

 

Εν συνεχεία πρόσθεσε τα εξής: «Σήμερα μιλάμε για την Ήπειρο και θα αναφερθούμε 

ειδικά στην Ήπειρο, αλλά οι προσπάθειες του Διαζώματος είναι για όλη την Ελλάδα. 

 

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον το ότι βρισκόμαστε σήμερα στην Ελευσίνα, η οποία 

ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2021 και αποτελεί πραγματικά μια 

εξαιρετική ευκαιρία για ένα πλάνο δράσεων που θα συνδέσουν την σύγχρονη πόλη και 

τους ανθρώπους της με τη μοναδική ιστορία. 

 

Η προστασία, η αποκατάσταση, η οργανωμένη ανάδειξη από ένα δίκτυο αρχαιολογικών 

διαδρομών και η αρμονική ένταξη των μνημείων της Ελευσίνας αποτελεί ένα πολύ 

φιλόδοξο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό στόχο που είμαι σίγουρη ότι θα επιτευχθεί με την 

αξία και τη μαγεία των συνεργειών. 

 

Η Εθνική Τράπεζα είναι διαχρονικά αρωγός σε καινοτόμες δράσεις με αναπτυξιακό 

χαρακτήρα, ειδικά για την τοπική υποστήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας στην 

ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Επίσης, για την ενίσχυση της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς έχουμε αναλάβει την υλοποίηση στοχευμένων έργων και πρωτοβουλιών, 

στις οποίες θα αναφερθώ συνοπτικά. 

 

Η πρώτη είναι η συνεργασία μας με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" στο πλαίσιο του προγράμματος 

Act4Greece, με στόχο την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης. 

 

Δεύτερο, μαζί με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" προχωράμε στο επόμενο βήμα για την υποστήριξη των 

τοπικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στην πολιτική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων 

της Ηπείρου.  
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Τέλος η Εθνική Τράπεζα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χρηματοδοτούν την 

αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και απαλλοτριώσεων το ΤΑΠ.  

 

Το Act4Greece: πρόκειται για μια καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

δημιουργήσαμε το 2016 σε συνεργασία με σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους, όπως το 

Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης. 

 

Το crowdfunding είναι απλή, διεθνώς αναγνωρισμένη, πρακτική χρηματοδότησης που 

επιτρέπει εύκολα και άμεσα με απόλυτη διαφάνεια να συγκεντρωθούν πόροι από 

οποιαδήποτε περιοχή είτε της Ελλάδας, είτε του εξωτερικού για ένα συγκεκριμένο έργο. 

 

Μια από τις δράσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Act4Greece το 2016 ήταν η 

αποκατάσταση και η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης στην Πρέβεζα, με 

φορέα υλοποίησης το Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ". 

 

Στόχος ήταν να συγκεντρώσουμε 80.000 € για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης των 

μελετών αποκατάστασης, οι οποίες όμως ξεκλείδωναν ένα πολύ μεγάλο κονδύλι ΕΣΠΑ. 

Αποφασίσαμε να στηρίξουμε αυτή τη δράση όχι μόνο γιατί πιστεύουμε απόλυτα στην αξία 

αναβίωσης αυτού του σημαντικού μνημείου της χώρας μας, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε 

την πολύτιμη προσφορά του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ", το οποίο εδώ και χρόνια παρέχει 

πολύ αξιόλογο έργο για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα και την 

εξεύρεση πόρων. Το έργο του σωματείου είναι εντυπωσιακό και αυτό δε θα γινόταν αν 

δεν υπήρχε ο εμπνευστής, ο κ. Μπένος. 

 

Χάρη στην πολύτιμη συμβολή και στις προσπάθειες του κ. Μπένου η δράση 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Επομένως, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

συγκεντρώθηκε μέσα από δωρητές το ποσό. Η ολοκλήρωση των μελετών επέτρεψε να 

ξεκλειδώσει η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ενός μνημείου που αποτελεί έναν 

πολιτιστικό θησαυρό για πάνω από 2.300 χρόνια. 

 

Η δράση του Διαζώματος είναι ένα πραγματικό success story για την πλατφόρμα 

Act4Greece, καθώς το "ΔΙΑΖΩΜΑ" κατάφερε να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει, να 

ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους χώρους για ένα κοινό στόχο.  

 

Το μότο της δράσης ήταν "Θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους". 

Πράγματι η δράση είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση γιατί υποστηρίχθηκε συνολικά από 330 

φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Η συνεισφορά των Νομικών Προσώπων που πίστεψαν σε 

αυτή τη σημαντική δράση και τη στήριξαν ήταν καθοριστική. 

 

Μετά από αυτή την πολύ επιτυχημένη πρώτη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ"  συνεχίζουμε και κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα με έργα και δράσεις που 

έχουν στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων που εντάσσονται ή επιθυμούν να 

ενταχθούν στο σύμφωνο ποιότητας της διαδρομής. Αναφέρθηκε πριν ότι έχουμε ήδη 60 

επιχειρήσεις και ελπίζουμε να πολλαπλασιαστούν. Η δράση είναι σε δύο άξονες: 

Α) σχεδιάζουμε ένα εξειδικευμένο πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών με όρους βιωσιμότητας 

για τις τοπικές επιχειρήσεις,  
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β) προτείνουμε τη δημιουργία ενός προγράμματος επιβράβευσης για την περιοχή της 

Ηπείρου, το οποίο είναι δυνατό να μεταφερθεί και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της 

Ελλάδας.  

Σχετικά με το εξειδικευμένο πακέτο: είναι ένα συνολικό πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών 

και προϊόντων για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συμμετέχουν, σίγουρα 

προσωποποιημένη εξυπηρέτηση μέσα από τα 14 και πλέον καταστήματα της Εθνικής 

Τράπεζας που βρίσκονται στην περιοχή.  

 

Πολύ σημαντική θεωρούμε τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ή παγίων μέσα από 

ευρωπαϊκά προγράμματα ή από ίδιους πόρους της Εθνικής Τράπεζας. Τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα είναι πολύ σημαντικά για δυο λόγους: ο ένας λόγος είναι ότι μειώνουν 

σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης και ο δεύτερος λόγος είναι ότι μέσα από αυτά τα 

προγράμματα πετυχαίνουν να μην υπάρχουν εγγυήσεις. Την περασμένη εβδομάδα 

ανακοινώσαμε μαζί με το European Investment Fund τη συμμετοχή της Εθνικής 

Τράπεζας σε προγράμματα τέτοιου τύπου με συνολική χρηματοδότηση 640 

εκατομμυρίων.  

 

Τα 40 εκατομμύρια αναφέρονται και είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει υπογραφεί σε 

προγράμματα easy. Αφορούν μικρές επιχειρήσεις με χρηματοδότηση μέχρι 25.000 € 

χωρίς εγγύηση μέχρι εννιά υπαλλήλους. Αυτά τα προγράμματα κατ' εξοχήν θα μπορούσαν 

συνδυαστικά με τα προγράμματα Leader που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Περιφέρεια 

της Ηπείρου να συγχρηματοδοτήσουν μικρές επιχειρήσεις. 

 

Μετά πηγαίνουμε σε κατηγορία COSME που είναι μεγαλύτερα προγράμματα για λίγο 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Eπειδή βλέπαμε ένα κενό ανάμεσα σε ένα μικρό πρόγραμμα το 

easy και το COSME που αφορά αρκετά μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουμε κάνει ήδη 

συζητήσεις με το European Investment Fund για ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα που θα είναι 

για μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη περίπου από 150 μέχρι 300.000 € 

χρηματοδότηση. Είναι ένα κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, αλλά το EIF ήδη 

έχει δρομολογήσει τη δημιουργία κι αυτού του προγράμματος. 

 

Στα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή για εξοικονόμηση κατ’ οίκον έχουν 

εγγραφεί ήδη πολλές επιχειρήσεις από την περιοχή της Ηπείρου και ελπίζω ότι αυτές οι 

επιχειρήσεις θα είναι κι αυτές οι οποίες θα συμμετέχουν και στη διαδρομή. 

 

Επίσης, προσφέρουμε ευνοϊκή τιμολόγηση σε τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, φροντίδα 

νοσηλείας. POS κ.α. Τέλος παρέχουμε μια καινούργια ψηφιακή υπηρεσία, την οποία 

συνλειτουργούμε και με την εταιρεία Cosmote, το IBAN pay for business, ένα νέο 

σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμών μέσα από ένα κινητό. 

 

Προχωρώ στο τοπικό πρόγραμμα επιβράβευσης. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 

από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εμείς σαν Εθνική 

Τράπεζα στηρίζουμε. 

 

Έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, η οποία προβάλλει με μοναδικό τρόπο την περιοχή 

τόσο για τις φυσικές ομορφιές, όσο και για τον πολιτισμό. Σε αυτή την πλατφόρμα θα 

πρέπει να διασυνδεθούν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δουλέψει και για άλλες 

διαδρομές. Όλα αυτά θα πρέπει να διασυνδεθούν, ώστε ο επισκέπτης μέσα από το κινητό 

του να έχει πρόσβαση σε ένα ζωντανό ανοιχτό Μουσείο, να έχει τη δυνατότητα να 
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λαμβάνει πλήθος πληροφοριών ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος. Μέσα από ένα δυναμικό web site να παίρνει πρακτικές πληροφορίες, 

καθιστώντας έτσι την περιοχή απόλυτα προσπελάσιμη στον επισκέπτη. 

Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να είναι On line, να βάζουν 

μόνοι τους στην πλατφόρμα τις προσφορές, τις οποίες θέλουν να προωθήσουν στον 

επισκέπτη. Στη συνέχεια ο επισκέπτης μέσα από δραστηριότητες και δρώμενα που θα 

πραγματοποιηθούν συγκεντρώνει πόντους που μπορεί να εξαργυρώσει στις τοπικές 

επιχειρήσεις. 

 

Η πρώτη περιοχή, όπου έχει υλοποιηθεί πιλοτικά το παραπάνω πρόγραμμα με τη 

συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι το Ζαγόρι. Αλλά ο στόχος είναι να 

ξεφύγουμε από το Ζαγόρι και να πάμε στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, αλλά και σε 

άλλες περιοχές της Ελλάδας.  

 

Η εφαρμογή αυτή θα είναι έτοιμη αρχές Σεπτεμβρίου. Εν συνεχεία, θα μιλήσουμε με την 

ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. για το πως αυτό θα υλοποιηθεί και για το πως θα διασυνδεθούν όλα όσα 

έχουν γίνει από τους διαφορετικούς φορείς.  

 

Συμπληρωματικά σε όλα τα προηγούμενα έχουμε πλέον και δυνατότητες για ένα 

εξελιγμένο e-ticketing. Είναι μια σύγχρονη εμπειρία για τους επισκέπτες, ένα σημαντικό 

έργο στο οποίο η Εθνική Τράπεζα είναι χορηγός. Αφορά την αναδιοργάνωση και ο 

εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων.  

 

Η Εθνική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του ΤΑΠ, ανέλαβε τον Αύγουστο του 

2016 να χορηγήσει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την πρώτη φάση του 

έργου για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων e-

ticketing και πρόσβασης access control σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία.  

 

Επίσης, στο πλαίσιο της χορηγίας θα εγκατασταθεί και ένα σύστημα ERP για όλες τις 

λειτουργίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Το ΤΑΠ είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση των αρχαιολογικών πόρων σε ό,τι αφορά τις σταθερές πηγές εσόδων, αλλά 

και τις παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία που υπάγονται στο ΤΑΠ είναι 

περισσότερα από 200 και κατανέμονται σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

 

Άμεσοι στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών τους για την παροχή 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τον έλεγχο πρόσβασης σε 13 αρχαιολογικούς χώρους. Οι 

χώροι αυτοί είναι η Ακρόπολη και οι Κλιτύες της, το Ολυμπιείο, ο Κεραμεικός, η Αρχαία 

Αγορά, η Ρωμαϊκή Αγορά, η Βιβλιοθήκη του Αδριανού, το Λύκειο του Αριστοτέλους, το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, δυο χώροι στο Ηράκλειο και δυο 

στην αρχαία Μεσσήνη. Αυτοί είναι οι πρώτοι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι θα 

ενταχθούν στο σύστημα και παραδίδονται αρχές του καλοκαιριού, 

 

Εν συνεχεία, το πρόγραμμα θα επεκταθεί στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της 

χώρας. Επομένως, η αμέσως επόμενη προτεραιότητα είναι ο αρχαιολογικός χώρος της 

Δωδώνης και σταδιακά όλα τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. 

 

Η Εθνική Τράπεζα έχει σημαντική συνεισφορά σε δράσεις για τη διαφύλαξη και ανάδειξη 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με τις συγκεκριμένες αισθάνομαι ότι πετυχαίνουμε 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 88 

κάτι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε, όταν ξεκινήσαμε αυτές τις ενέργειες. 

Συνδυάζοντας το Act4Greece με τη δύναμη των πολλών, με τις σύγχρονες υποδομές 

επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα προγράμματα επιβράβευσης 

παρέχουμε ταυτόχρονα σε όλους τους επισκέπτες μια εξαιρετική εμπειρία. Πιστεύω ότι 

θέλουμε να κάνουμε τους επισκέπτες και τους τουρίστες να ξανάρθουν. 

 

Και μέσα απ' όλο αυτό το πρόγραμμα ταυτιζόμαστε με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" και το όραμά του, 

γιατί κοινός στόχος όλων μας δεν είναι μόνο να διαφυλάξουμε την ιστορία και τον 

πολιτισμό μας, αλλά και να τον αναδείξουμε, να του δώσουμε ζωή και να τον εντάξουμε 

με σεβασμό στην καθημερινότητά μας». 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε στην προσωπική του γνωριμία με τον 

κ. Γιώργο Αγουρίδη, την ψυχή του Ιδρύματος Νιάρχος στην Ελλάδα, καθώς και στην 

πρώτη χορηγία του Ιδρύματος, ύψους 50.000 ευρώ προς το Σωματείο. Επίσης, ανέφερε 

τη χορηγία του Ιδρύματος για το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, την οποία ακολούθησε 

χορηγία ενός Αμερικάνικου Fund του J.F. Kaplan. Στο σημείο αυτό, πρόσθεσε και την 

πρώτη χορηγία του J.F. Kaplan Fund για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, ύψους 50.000 

€, με την οποία ολοκληρώθηκε η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου και το έργο 

πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 

 

Τέλος, το Ίδρυμα Νιάρχος με χορηγία, ύψους 200.000 €, ξεκλείδωσε δυο μεγάλα 

μνημεία: το ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης και το ρωμαϊκό στάδιο της Νικόπολης για 

τη διαδρομή της Ηπείρου. 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Κλαριδοπούλου Ελίνα, από το 

Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών του Ιδρύματος. 

……… 

 

Η κα Κλαριδοπούλου ανέφερε περίπου τα εξής: «Η συνεργασία του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" συμπληρώνει ήδη μια δεκαετία. Χαίρομαι πολύ σήμερα που 

βρίσκομαι εδώ και είναι και μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος. Επίσης, είμαστε πολύ χαρούμενοι στο Ίδρυμα, γιατί όλα αυτά που το 2015 

ακούγαμε ενόψει της συνεργασίας μας για τη μελέτη του θεάτρου της Νικόπολης 

υλοποιούνται και σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος και ουσίας. 

 

Επίσης χαίρομαι ακόμη περισσότερο που το έργο του Ιδρύματος ακουμπάει σε πολύ 

μεγάλα καινοτόμα προγράμματα. Επιπλέον, χαιρόμαστε πολύ γι' αυτές τις συνεργασίες 

και τις συνέργειες.  

 

Ο θεσμός των εταιρικών μελών του Διαζώματος πραγματικά είναι εξαιρετικός. Έχει 

ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέπεια και συμμετοχικότητα, το οποίο 

εξασφαλίζει τη μεγάλη εικόνα που πολλές φορές λείπει. Εδώ είμαστε όλοι ενήμεροι και 

λειτουργούμε συλλογικά, με στόχους καθαρούς που αναδεικνύουν τη χώρα μας, παρά τις 

πολλές προκλήσεις. 

 

Όταν ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" ήταν πολύ ενθαρρυντικό το ότι 

είχαμε ένα σωστό μίγμα, ένα πολύ καθαρό όραμα, αλλά και τις απαραίτητες εξασφαλίσεις 

που θα εξασφάλιζαν τη ροή και τη συνέχεια της συνεργασίας. Πολύ συχνά σε τέτοιου 

είδους δωρεές δεν πετυχαίνουμε ακριβώς την ολιστική αυτή προσέγγιση, δηλαδή το να 

ακουμπήσει ένα έργο, μια αναστήλωση πραγματικά στην υπόλοιπη οικονομία του τόπου. 
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Πατάμε γερά στον πλούτο του τόπου και τον ανοίγουμε στην πραγματική οικονομία. 

Χαίρομαι πραγματικά πολύ για το έργο που κάνετε. Γιατί εμείς ως Ίδρυμα 

χρηματοδοτούμε, δεν υλοποιούμε. Ωστόσο, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν η στήριξη 

αποδίδει καρπούς. 

 

Σχετικά με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" και το έργο του η προβολή της χώρας μας είναι πραγματικά 

πολύ σημαντική μέσω τέτοιων δράσεων. 

 

Το Ίδρυμα εδώ και 20 χρόνια στηρίζει οργανισμούς και προγράμματα στη χώρα μας και 

τα νούμερα είναι μεγάλα. Είμαστε περήφανοι για πολλά από αυτά, θέλουμε να είμαστε 

περήφανοι για όλα. Από τις μεγαλύτερες δωρεές είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας, καθώς παρέχουμε μεγάλη στήριξη και στο κομμάτι της υγείας. Αλλά και ο 

πολιτισμός παραμένει πολύ βασικός άξονας των δράσεών μας. 

 

Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι διακρίσεις σημαντικές. Έχουμε την Αθήνα Παγκόσμια 

Πρωτεύουσα Βιβλίου, έχουμε την Ελευσίνα, η οποία το 2020-2021 θα είναι Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια 

σωστή διαχείριση με ευθύνη και συμμετοχικότητα. 

 

Να ακουμπάμε πάνω στον πλούτο της χώρα μας κάθε φορά, απενοχοποιημένα και να 

μπορούμε να το αναδείξουμε προς τα έξω. Το ζητούμενο είναι πάντα να σκεφτόμαστε και 

το μέλλον και τι αφήνουμε ως αποτύπωμα στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Να 

μπορούν όλοι να είναι περήφανοι». 

 

Κλείνοντας, η κα Κλαριδοπούλου ευχαρίστησε πάρα πολύ όλους για το ενδιαφέρον 

τους και ευχήθηκε επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο της διαδρομής των αρχαίων 

θεάτρων της Ηπείρου.  

 

Ακολούθως, ο κ. Σταύρος Μπένος ευχαρίστησε το Ίδρυμα για τη συμβολή του, αλλά 

και για τη σεμνότητά του.  

 

Έκανε ακόμη μια επισήμανση σχετικά με το πρόγραμμα της τριλογίας της Αττικής, 

καθώς διαπίστωσε κάμψη ηθικού και σθένους ακόμη και στους βασικότερους παίκτες 

της χώρας. Εν συνεχεία ανέφερε τα εξής: 

 

«Ξέρετε τι χρειαζόμαστε για την Αττική; Είναι τρία πράγματα που χτίζουν μια διαδρομή: 

η κεντρική ιδέα, οι συνέργειες και το DMO ο φορέας λειτουργίας δηλαδή και ένα σχήμα 

διοίκησης.  

 

Βεβαίως πρέπει να δούμε και τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικότητας στην περίπτωση 

της Αττικής. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" εάν πάρει το πράσινο φως είναι έτοιμο να αναθέσει το 

master plan του προγράμματος με τη βοήθεια των εταιρικών του μελών. Δεν πρέπει να 

αφήσουμε τη συγκυρία να χαθεί. 

 

Σας ανακοινώνω, επίσης, ότι το επόμενο έτος στις εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής το 

θέμα μας θα είναι η τριλογία της Αθήνας.  

 

Πιστεύουμε δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη μεγάλη συμμαχία που είναι η μέγιστη 

των συμμαχιών, έχουμε χρέος να το κάνουμε. Δεν είναι κραυγή αυτό που σας λέω 
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σπασμωδική, είναι ψυχική. Θέλω να το καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατό να αφήνουμε 

τα πράγματα να κινούνται από δυνάμεις που αναπτύσσονται εδώ και εκεί και να μην τους 

δίνουμε σάρκα και οστά. 

 

Χωρίς ένα πνευματικό πυρήνα, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αυτός ο πυρήνας, που 

βλέπετε είναι κι ένα χωροταξικό θαύμα, δεν υπάρχει ρυθμιστικό της Αττικής που να μην 

αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. 

 

Προσέξτε τώρα έχουμε δυο προσεγγίσεις από δυο σπουδαία γραφεία, την Toposophy, και 

το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που δούλεψαν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ο ένας για το City 

Break της Αθήνας και ο άλλος για το Short Break της Περιφέρειας. Δικαιολογούνται αυτά 

τα πράγματα; Μια χώρα δεν είμαστε; Δεν πρέπει να συνεργαστούμε και για το μέγιστο 

αυτό προϊόν, που είναι η Κλασική Αθήνα, για την οποία παραληρεί όλος ο κόσμος; Δεν 

πρέπει να το κάνουμε; 

 

Θέλω να ενδυναμώσω το σθένος των ανθρώπων γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την 

άλλη Ελλάδα. Θα δείτε να παρελαύνουν εδώ πέντε προγράμματα, τα οποία δεν 

επελέγησαν τυχαία, είναι από πέντε «προβληματικές» περιοχές: την Ήπειρο, τη Στερεά 

Ελλάδα, το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, την πόλη του Ηρακλείου και τη Σαντορίνη. 

 

Έχουμε δηλαδή πέντε διαφορετικά μοντέλα για το πώς θα μπούμε στα σωθικά της χώρας 

μας και θα δώσουμε σθένος και όνειρα. Γιατί αυτή η χώρα σας λέω το κακό που έχει 

πάθει είναι ότι έχει σταματήσει να ονειρεύεται.  

 

Θέλω να συγκρατήσετε τέσσερις φάσεις, τις οποίες έχει κάθε πρόγραμμα από αυτά: 

 Η πρώτη φάση είναι οι υποδομές, αρχαιολογικές υποδομές και οι 

συμπληρωματικές -λειτουργικές υποδομές που βελτιώνουν την επισκεψιμότητα 

των χώρων. 

 Η δεύτερη φάση είναι ο κόσμος της επικοινωνίας και ο ψηφιακός κόσμος, 

δηλάδή το marketing και οι ψηφιακές εφαρμογές. 

 Η τρίτη φάση είναι η επιχειρηματικότητα ως συμμέτοχος στη διοίκηση του νέου 

αυτού προϊόντος.  

 Η τέταρτη φάση είναι η βιωσιμότητα και η διακυβέρνηση.  

 

Αυτό είναι το μοντέλο που θα ακούσετε και στα επόμενα τραπέζια και έτσι οργανώνουμε 

τη δουλειά. Βεβαίως από περιοχή σε περιοχή υπάρχουν διαφοροποιήσεις, γι' αυτό πρέπει 

να υπάρχουν πιο εξειδικευμένες μελέτες, όπως για παράδειγμα στην Αττική. Βεβαίως το 

τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και τι συμμαχία θα αναπτυχθεί είναι ένα μεγάλο θέμα. 

 

Αλλά το City Break της Αθήνας με τρεις μόνο συμμάχους (το Δήμο, την Aegean και το 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) δεν πάει πουθενά.. Πρέπει στην ψυχή της διοίκησης να 

μπει όσο γίνεται μεγαλύτερο δυναμικό για να μπορέσει να απογειωθεί το προϊόν. Αυτά 

θέλουν μελέτη βεβαίως, για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιάννη Νικολόπουλο, συνιδρυτή της 

Clio Muse για να παρουσιάσει την ιστοσελίδα της διαδρομής της Ηπείρου, η οποία 

υλοποιείται από την Εταιρεία του με χορηγία της Ιόνιας Οδού. 

 

Ο κ. Νικολόπουλος ανέφερε τα παρακάτω:  
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«Το site της διαδρομής δεν είναι ένα απλό site, αλλά συνδυάζει τους τέσσερις πυλώνες, 

δηλαδή τις υποδομές, το marketing και τις ψηφιακές εφαρμογές, την επιχειρηματικότητα 

και τη διακυβέρνηση.  

 

Έχει ένα ωραίο μενού που ονομάζεται e-diadromi και είναι το προϊόν που πάμε να 

αναπτύξουμε, δηλαδή η διαδρομή με αυτά τα πέντε θέατρα. Δίπλα είναι τα πέντε θέατρα, 

λίγα λόγια για το κάθε θέατρο, καθώς και πως αυτά συνδένται με την επιχειρηματικότητα. 

 

Λίγο παρακάτω στην επόμενη ενότητα θα δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του θεάτρου, 

τη θέση του θεάτρου, καθώς και τα αξιοθέατα και τις επιχειρήσεις γύρω από αυτό. Άρα 

κάθε θέατρο συνδυάζεται με το περιβάλλον του, με τις επιχειρήσεις, τα αξιοθέατα. 

Συνεπώς, δεν είναι ένα site στατικό με απλή πληροφορία, αλλά σου δίνει και τη 

δυνατότητα να προγραμματίσεις μια επίσκεψη. 

 

Αν προχωρήσουμε στην επόμενη εικόνα θα υπάρχει η εφαρμογή "προγραμμάτισε την 

επίσκεψή σου", γιατί ο σκοπός είναι να δώσουμε το έναυσμα στον επισκέπτη ξεκινώντας 

από ένα θέατρο, να συνδυάσει μια εκδρομή και να επισκεφθεί διπλανά αξιοθέατα και 

επιχειρήσεις. 

 

Το δεύτερο σημείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η Ήπειρος και η διαδρομή της. 

Αυτό το προϊόν αποτελείται και από μικρότερες διαδρομές που είναι αυτά τα προϊόντα 

που αναπτύσσονται με τη μαεστρία του Διαζώματος μεταξύ της Νέας Οδού, της Clio 

Muse, αλλά και άλλων εταιρειών φορέων και ατόμων. Συνολικά μιλάμε για 16 προϊόντα 

διαδρομές που θα δίνονται προς το τουριστικό κοινό της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. 

 

Το τρίτο σήμειο είναι ότι πρέπει να ονειρευτούμε. Γιατί όλα τα προβλήματα που 

αναφέρθηκαν χτες λύνονται από τις συνέργειες». 

 

Έπειτα ο κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στην κα Νατάσα Κρεντς, υπεύθυνη στο 

Τμήμα επικοινωνίας και Marketing της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 

 

«Η σχέση μας με το "ΔΙΑΖΩΜΑ", πρόσθεσε η κα Κρεντς, είναι διαχρονική. Είναι από 

τις πιο δυνατές συμμαχίες που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ. Είμαστε συνοδοιπόροι σε 

όλο αυτό το ταξίδι. Εμείς σαν εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ήπειρο, η καρδιά μας 

χτυπάει στην Ήπειρο. 

 

Ενώνουμε πάντα τις δυνάμεις μας με το "ΔΙΑΖΩΜΑ"  και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε 

οποιαδήποτε δημιουργική ιδέα προκύπτει σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Η τελευταία φορά 

που συναντηθήκαμε ήταν πολύ συγκινητική. Εμείς αν θα προσέξατε στα μπουκάλια μας 

έχουμε ως σύμβολό μας είναι την καρδιά. Σε αυτή την καρδιά των προϊόντων μας βάλαμε 

το ΔΙΑΖΩΜΑ και κάναμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή, παρακινώντας τον κόσμο να 

υιοθετήσει ένα θέατρο. 

 

Φαντάζομαι ότι πολύ όμορφα και δημιουργικά πράγματα θα προκύψουν και στην πορεία. 

Έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις για να μυήσουμε τον κόσμο σε όλο το όραμα του 

Διαζώματος. Ο κόσμος όταν του δώσεις τη σωστή πληροφορία και τον παρασύρεις στο 

όραμά σου ακολουθεί.  

Ακολουθούμε μια συντονισμένη στρατηγική, ενημερώνοντας το κοινό μας για όλες τις 

δράσεις του Διαζώματος μέσω facebook, κυριακάτικου τύπου, περιοδικών κ.α.  
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Και αυτό είχε αποτέλεσμα. Ο κόσμος ανάμεσα σε όλα αυτά που διάβαζε εστίασε στη 

δράση του Διαζώματος και πάρα πολλές φορές ζητούσε να μάθει περισσότερα πράγματα. 

Δημοσιογράφοι ζητούσαν να γράψουν περισσότερα πράγματα για το "ΔΙΑΖΩΜΑ", να 

καταλάβουν τι είναι όλη αυτή η πολιτιστική διαδρομή, να καταλάβουν τι είναι αυτό που 

πάλλεται τόσο δυνατά στα αρχαία μας θέατρα, τι τα κρατάει τόσο ζωντανά. Όλοι εμείς 

που είμαστε σε όλο αυτό το δημιουργικό όχημα έχουμε συνέχεια αυτή την ενέργεια και 

αυτή τη διάθεση για να συμβάλουμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο. 

 

Είμαστε μια δυνατή γροθιά και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Εμείς, από τη δική μας 

τη θέση, την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων είμαστε εδώ για να δώσουμε δροσιά 

και ορμητική ροή στο έργο του Διαζώματος». 

 

 

Με την ομιλία αυτή έκλεισε ο πρώτος κύκλος. Ακολούθως ο κ. Μπένος ευχαρίστησε 

θερμά όλους και ευχήθηκε στην κα Ρόκκου καλή δύναμη. 

 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε η κα Μαρία Φιλιππή από το φορέα «Ελευσίνα 2021 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», η οποία είπε τα παρακάτω: 

 

«Όλοι εμείς εδώ στην Ελευσίνα, από όποιο φορέα κι αν προερχόμαστε, και ό,τι και να 

εκπροσωπούμε, θέλουμε να μοιραστούμε τη χαρά μας και την τιμή για το γεγονός ότι το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ" επέλεξε να κάνει αυτή τη συνάντηση εδώ, όχι μόνο λόγω της τριλογίας.  

 

Γιατί σκοπός όλων μας είναι η Ελευσίνα να γίνει επίκεντρο και να γίνει η πόλη, που όπως 

έλεγε ο Φίλιππος Κουτσαφτής στην ταινία του «ο επισκέπτης δεν έρχεται, αλλά 

αποστρέφει το βλέμμα και περνάει». Εμείς δεν θέλουμε να αποστρέφει το βλέμμα πια, 

θέλουμε να έρχεται στην πόλη και να βιώνει όλο αυτό το μεγαλείο και τη μαγεία της. 

 

Αυτό που μπορεί να περιμένετε όλοι από εμένα ως εκπρόσωπο της Ελευσίνας 2021 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι να σας πω ότι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

είναι το επίκεντρο, είναι ο αυτοσκοπός και ότι όλα συγκεντρώνονται γύρω από την 

πολιτιστική και όλα πρέπει να γίνουν για μας και τα λοιπά.  

 

Όμως, η πόλη αυτή είναι ένα σώμα και σας καλούμε όλους να βοηθήσετε αυτό το σώμα 

να είναι το 2021 μια σπουδαία Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά κυρίως σας 

καλούμε να μας βοηθήσετε για το μετά. 

 

Γιατί σημασία έχει αυτή η Πολιτιστική Πρωτεύουσα να αφήσει κάτι στην πόλη, πέρα από 

υποδομές και κτίρια, θα πρέπει να αφήσει δομές και δομές ανθρώπων. Θα πρέπει να 

αφήσει ανθρώπους, θα πρέπει να καλλιεργήσει ανθρώπους και σχήματα, που θα 

καταφέρουν να είναι η Ελευσίνα ένα από τα καλά παραδείγματα Πολιτιστικών 

Πρωτευουσών.  

 

Θα αναφερθώ σε ένα πολύ αγαπημένο μου παράδειγμα, την περιοχή Έσσεν Ρουρ που 

ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007. Η πόλη αυτή μοιάζει με τον 

Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, είχε μεγάλα διυλιστήρια και χαλυβουργίες. Είναι η 

αντίστοιχη περιοχή της Γερμανίας και το 2017 ήταν πράσινη πόλη της Ευρώπης. 

Φανταστείτε δηλαδή το 2031 η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος να είναι Green capital of 

Europe. 
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Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου δίνει ένα εργαλείο, που πρέπει να 

αξιοποιήσεις.  

 

Θέλω να σας πω κάτι: πολύ λίγος κόσμος στην Ελλάδα ξέρει ότι οι Πολιτιστικές 

Πρωτεύουσες δε λειτουργούν τη χρονιά του τίτλου. Σου απονέμεται το 2016 το Νοέμβριο 

και την επόμενη μέρα πρέπει να αρχίσεις να υλοποιείς το πρόγραμμά σου, το οποίο θα 

κορυφωθεί το 2021. Και το μεγάλο στοίχημα και η αξιολόγησή σου είναι για το τι θα 

αφήσεις στην πόλη μετά. Το αν θα πάει καλά η χρονιά του 2021 για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει πολύ μικρή σημασία. Μεγάλη σημασία έχει η συνέχεια». 

 

Στο σημείο αυτό η κα Φιλιππή πρόβαλε ένα βίντεο και συνέχισε: 

 

«Αυτό το video το έχουν φτιάξει τα παιδιά που δουλεύουν για την Ελευσίνα. Είναι μια 

εσωτερική παραγωγή, είναι κάτι που αγαπάμε πολύ να κάνουμε, γιατί μας αρέσει πολλά 

πράγματα να γεννιούνται μέσα από τον Οργανισμό. Γι' αυτό και από τους καλλιτέχνες 

που έρχονται κοντά μας τους ζητάμε ακριβώς αυτό: να δουλεύουν με την πόλη για την 

πόλη». 

  

Κλείνοντας, η κα Φιλιππή ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της υποβολής του φακελού 

υποψηφιότητας της Ελευσίνας, τα ΕΛΠΕ, τον ΤΙΤΑΝΑ, την Ολυμπία Οδό, την 

APIVITA, την Εθνική Τράπεζα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, ευχαρίστησε 

τον κ. Μπένο γιατί διαλαλεί παντού για την αξία της συνέργειας. 

 

 

«Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας» 

 

Εισαγωγικά, το λόγο έλαβε ο συντονιστής της ενότητας, κ. Πέτρος Θέμελης, 

Αντιπρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και διευθυντής της Εταιρείας Μεσσηνιακών 

Αρχαιολογικών Σπουδών, ο οποίος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στο πάνελ. 

 

Αρχικά, έδωσε το λόγο στον κ. Κώστα Ρουσσόπουλο, εκτελεστικό Γραμματέα 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Ρουσσόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα:  

 

«Έχω την τιμή να τον εκπροσωπώ σήμερα τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος 

μου ανέθεσε ένα project γύρω από τον πολιτισμό, την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική 

Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας. Βέβαια, η Ήπειρος έχει κάνει βήματα ήδη και βρίσκεται 

μπροστά, εμείς ακολουθούμε. 

 

Θέλω να μοιραστούμε αυτό το όραμα που ζούμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι 

ένα όραμα που θα μετενσαρκωθεί σε ένα πολύ σημαντικό έργο.  

 

Είναι επίσης γεγονός ότι η βαριά βιομηχανία της πατρίδας μας είναι ο τουρισμός. Αλλά 

για ποιο τουρισμό μιλάμε; Τον τουρισμό του "σουβλάκι, musaka, συρτάκι" ή τον 

τουρισμό που με αιχμή του δόρατος τη μοναδική ιστορική πολιτιστική κληρονομιά μας 

θα αναδείξει όπως του αρμόζει όλο αυτό τον πλούτο και θα τον παντρέψει με την 

ανάπτυξη; Τι τουρισμό ζητάμε δηλαδή; 

Εμείς όμως κυρίες και κύριοι στη Στερεά Ελλάδα αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε 

όλα αυτά. Αδράξαμε το όνειρο, το όραμα που μέσω του Διαζώματος μας ενέπνευσε ο 

αγαπημένος μας Δήμαρχος, κ. Σταύρος Μπένος. Στο όραμα αυτό περιλαμβάνεται ένα 
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πολύ κομβικό σημείο που λέγεται συνέργεια, συναίνες, χωρίς την οποία το όραμα δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί. 

 

Αυτό το όραμα σε λίγες γραμμές θα προσπαθήσω να περιγράψω. Δημιουργούμε στην 

Περιφέρειά μας επτά κόμβους που έχουν μεγάλη πολιτιστική και περιβαλλοντική 

οντότητα. Αυτοί είναι: η Σκύρος, η Χαλκίδα, η Θήβα, ο Ορχομενός, οι Θερμοπύλες, οι 

Δελφοί και η Ευρυτανία, κόμβοι εμβληματικής σημασίας. Σε αυτή την πορεία περπατάμε 

όχι όμως αυστηρά, παρεκκλίνουμε και λίγο έως πολύ, για να δούμε και την Ερέτρια, τη 

Λειβαδιά, την Υπάτη, τη Λαμία, την Αταλάντη και όλους τους τόσο όμορφους 

προορισμούς που διαθέτουμε.  

 

Χρησιμοποιούμε την "Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση", ένα σημαντικό εργαλείο του 

ΕΣΠΑ, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Επειδή τον πολιτισμό στην Περιφέρεια Στερεάς 

τον έχουμε πολύ υψηλά στην ατζέντα, συγχρηματοδοτούμε έργα πάνω από 20 

εκατομμύρια ευρώ, όπως το αρχαιολογικό θέατρο της Ερέτριας, το αρχαιολογικό πάρκο 

του Ορχομενού, το θέατρο στους Δελφούς.  

 

Παράλληλα προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στους Δημάρχους τη σπουδαιότητα ενός 

άλλου σημαντικού εργαλείου χρηματοδότησης που λέγεται ΣΒΑΑ (Στρατηγικές Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα μέσω του φορέα λειτουργίας και διαχείρισης που θα 

είναι η Αναπτυξιακή της Εύβοιας θέλουμε να κάνουμε ρεαλιστικό το όνειρο, αλλά και 

παράλληλα διαχρονικό. 

 

Εν συνεχεία, θα καλέσουμε όλους: ξενοδόχους, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες 

εστίασης για να γίνουν κομμάτι της διαδρομής μέσα από ένα σύμφωνο ποιότητας που θα 

κληθούν να αποδεχτούν και που θα είναι κήρυκας παροχής υψηλών υπηρεσιών στους 

τουρίστες. 

 

Παράλληλα ο φορέας θα φροντίζει να κρατάει τους χώρους καθαρούς, ευπαρουσίαστους, 

ελκυστικούς. Όλα βέβαια με στρατηγική, δεν γίνεται τίποτε χωρίς αυτήν, με μελέτες εκ 

των οποίων κορωνίδα αποτελεί η μελέτη για το marketing plan. 

 

Εμείς στην Περιφέρεια είμαστε αποφασισμένοι να αδράξουμε το όνειρο και να 

τοποθετήσουμε ένα φωτεινό, πραγματικό αστέρι. Εμείς στην Περιφέρεια Στερεάς δεν 

χορταίνουμε με το μικρό κομμάτι της πίτας του πανελλήνιου τουριστικού προϊόντος που 

μας αναλογεί έως τώρα και είναι περίπου στο 4%. Θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο». 

Σας καλούμε όλους και όλες συνδαιτυμόνες σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Ακολούθως, ο συντονιστής, κ. Πέτρος Θέμελης ανέφερε ότι ένα όραμα πρέπει να 

μετατραπεί σε φάσεις, μετά σε στάδια και μετά σε πράξη. Αμέσως έδωσε  το λόγο στον 

επόμενο ομιλητή, κ. Πανταζή Πάστρα, Αναλυτή - Ερευνητή της εταιρείας Toposophy. 

Ο κ. Πάστρας μίλησε ως εξής: 

 

«Είμαι ο Senior Research Analyst της εταιρείας Toposophy, ενός destination marketing 

agency με πολυετή δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως 

Toposophy συνεργαζόμαστε με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα 

και έργα που άπτονται της διαχείρισης, της ανάπτυξης και της προώθησης τουριστικών 

προορισμών. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να ξεκινήσουμε 

πριν από λίγους μήνες τη συνεργασία μας με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" σε ό,τι αφορά το στρατηγικό 

σχέδιο marketing για την πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας. 
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Η σημερινή παρουσίαση έχει τρεις ενότητες. Στην αρχή θα συζητήσουμε γιατί ο 

παγκόσμιος τουρισμός βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπος με την επιτυχία του και 

ποιο είναι το πλαίσιο αυτό, στο οποίο ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί και αποτελεί 

μοχλό ανάπτυξη νέων προορισμών. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε εν τάχει κάποιες 

ευκαιρίες και προκλήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη της διαδρομής τα επόμενα χρόνια 

και τέλος θα δούμε κάποια από τα επόμενα βήματα, στην ουσία κάποιες από τις δράσεις 

που επί του παρόντος υλοποιεί η Toposophy σε συνεργασία με το "ΔΙΑΖΩΜΑ". 

 

Ο παγκόσμιος τουρισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την επιτυχία του. Ενώ έχουν ήδη 

συμπληρωθεί επτά και κατά πάσα πιθανότητα οκτώ συναπτά έτη σταθερής ανάπτυξης  

είναι ήδη δεδομένο ότι στην Ευρώπη το 2017 επισκέφθηκαν τους ευρωπαϊκούς 

προορισμούς 67 εκατομμύρια περισσότεροι τουρίστες σε σχέση με το 2016. 

 

Ταυτόχρονα οι προβλέψεις για το 2018 είναι πολύ θετικές, ενώ υπάρχει κι ένα ποιοτικό 

χαρακτηριστικό. Πλέον, δηλαδή, το κλασικό μοντέλο διακοπών "ήλιος και θάλασσα" δεν 

είναι το ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Τα City Breaks και ο τουρισμός πόλεως έχουν 

γρηγορότερο ρυθμό ανάπτυξης επί του παρόντος. Αναφέρω την υπερανάπτυξη και τον 

κορεσμό που βίωσαν πολλοί σημαντικοί προορισμοί στην Ευρώπη το 2017. 

 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως οτιδήποτε έχει να κάνει με το over tourism δηλαδή 

με την υπερσυγκέντρωση τουριστών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες και σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους έχει αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα της ζωής των 

κατοίκων, όσο και στην ίδια την εμπειρία των επισκεπτών. 

 

Είναι όμως ακριβώς αυτό και το πλαίσιο στο οποίο μόλις πριν από ένα μήνα, το Μάρτιο 

του 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε μια νέα του μελέτη για τον 

πολιτιστικό τουρισμό αναγνώρισε για πολλοστή φορά την αξία του ως μοχλό ανάδειξης 

νέων προορισμών. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των διεθνών 

τουριστών εμπλέκεται σε δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και επίσης γιατί 

ο κύκλος εργασιών του πολιτιστικού τουρισμού επί της συνολικής τουριστικής οικονομίας 

διεθνώς αγγίζει το 30%. 

 

Είναι ώρα να δούμε κάποιες από τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη της διαδρομής τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό για τη Στερεά Ελλάδα 

ότι αυτή τη στιγμή η ανάδειξη νέων προορισμών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για 

τις κορυφαίες χώρες της παγκόσμιας κατάταξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται με βάση τα στοιχεία του 2016 στη 14η θέση της παγκόσμιας 

κατάταξης. Άρα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες 20 χώρες των διεθνών αφίξεων 

που αναμένεται να απορροφήσουν μέχρι το 2020 το 63% των νέων ταξιδιωτών. Σε αυτό 

το πλαίσιο ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πετύχουμε τη 

διασπορά της τουριστικής κίνησης σε πολύ περισσότερους προορισμούς από αυτούς που 

έχουμε καταφέρει έως τώρα. 

Ταυτόχρονα τα μνημεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο 

των πρωτοβουλιών για την ανάδειξη νέων προορισμών μέσω συνεργατικών σχημάτων. 

Και εδώ, όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν επικαλούμαστε συχνά την 

εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δημιουργούνται συνεργατικές δομές σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο με την ενεργό στήριξη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με βάση 

μια προκαθορισμένη ατζέντα και συμφωνημένα σχέδια αποφασίζει να προχωρήσει στην 
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υλοποίηση από κοινού ενεργειών και οι οποίες πολλές φορές έχουν σχέση και με την 

ταυτότητα της περιοχής, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και στην Περιφέρεια της 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

Την ίδια στιγμή στο επίπεδο της ζήτησης όλες οι γενιές ταξιδιωτών αναζητούν πλέον 

εμπειρίες, τις οποίες μοιράζονται στο διαδίκτυο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της 

εικόνας των προορισμών.  

 

Ο κόσμος πλέον δεν ψάχνει τόσο πολύ τα υπάρχοντα, τα λεφτά, ψάχνει πλέον να μπορέσει 

να αποκτήσει τις εμπειρίες εκείνες, τις οποίες θα μπορέσει να μοιραστεί στο διαδίκτυο με 

τους φίλους και τους συγγενείς του. Ταυτόχρονα αυτό το πράγμα στην περίπτωση της 

ταξιδιωτικής βιομηχανίας επεκτείνεται σε όλα τα στάδια: πριν, κατά και μετά τη 

διενέργεια του ταξιδιού. 

 

Αυτό είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί ένα νέο προορισμό να τον 

καταστήσει δημοφιλή σε νέες αγορές και κοινά ενδιαφέροντος.  

 

Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα τη Στερεά Ελλάδα καλώς ή κακώς αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτό που αποκάλεσε πριν από μερικούς μήνες το Ινστιτούτο 

Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων έντονο δυισμό του ελληνικού τουρισμού. Αυτό 

σημαίνει ότι περίπου το 85 με 90% της ταξιδιωτικής κίνησης συγκεντρώνεται σε πέντε 

Περιφέρειες της χώρας: οι Περιφέρειες αυτές είναι η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, οι Ιόνιοι 

νήσοι, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική. 

 

Ταυτόχρονα, όμως, ακριβώς αυτό είναι κι ένα στοιχείο, το οποίο πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, διότι εδώ χρίζουν αξιοποίησης δυο 

στοιχεία: η εγγύτητα με την Αθήνα σε μια πολύ ευνοϊκή χρονική συγκυρία και το 

ισορροπημένο μίγμα Ελλήνων και ξένων επισκεπτών που εμφανίζουν τουλάχιστον σε 

επίπεδο ξενοδοχειακών αφίξεων και διανυκτερεύσεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι προσπάθειες που γίνονται επί του παρόντος για την πολιτιστική 

διαδρομή στη Στερεά Ελλάδα βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα σημείο, στο οποίο η 

ενίσχυση του εισερχόμενου τουρισμού έχει συμπέσει με τον σχεδόν διπλασιασμό των 

διεθνών αφίξεων στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών, μεταξύ 2012 και 2017. Από 2,5 

εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις το 2012, έχουμε πλησιάσει στα 4,8 εκατομμύρια το 2018. 

 

Την ίδια στιγμή, ενώ η οικονομική κρίση καλώς ή κακώς έχει επιφέρει κάποιες 

επιπτώσεις, έχει συμβάλλει στη συρρίκνωση των μεγεθών του εσωτερικού τουρισμού στην 

περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, οι απώλειες από τον εσωτερικό τουρισμό έχουν 

ισορροπήσει σε σχέση με την αύξηση συγκεκριμένων αγορών του εισερχόμενου 

τουρισμού. 

 

Η Γαλλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεδομένης και της πολύ 

έντονης παρουσίας τους στην αγορά της Αθήνας, συγκαταλέγονται στις βασικές αγορές 

του εισερχόμενου τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα.  

 

Μια άλλη πρόκληση, όμως, εδώ είναι το γεγονός ότι μέχρι τώρα η τουριστική κίνηση 

συγκεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Οι Δήμοι 

συγκεκριμένα Ερέτριας, Δελφών και Ιστιαίας Αιδηψού έχουν πολύ μεγαλύτερα μερίδια 

ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων σε σχέση με τους λοιπούς Δήμους της Στερεάς Ελλάδας. 
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Παράλληλα σε επίπεδο προσφοράς υπάρχει και η πρόκληση του διαθέσιμου 

ξενοδοχειακού δυναμικού, το οποίο σε επίπεδο περίπου 70% αποτελείται από 

ξενοδοχειακές μονάδες 2 και 3 Αστέρων, οι οποίες ούτως ή άλλως συγκεντρώνονται και 

πάλι κατά πλειοψηφία σε δυο Περιφερειακές Ενότητες, αυτές της Εύβοιας και της 

Φθιώτιδας. 

 

Επόμενα βήματα. Επί του παρόντος η Toposophy υλοποιεί σε συνεργασία με το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ", έχουμε ήδη καταθέσει ένα πρώτο draft του σχεδίου marketing. 

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το "ΔΙΑΖΩΜΑ"  για την ολοκλήρωσή του, 

ενώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να μοιραστούμε 

περισσότερες πληροφορίες μαζί σας σε σχέση με την ταυτότητα της διαδρομής και τις 

δημιουργικές εφαρμογές που θα τη συνοδεύσουν, καθώς και με ένα εγχειρίδιο 

προώθησης τουριστικών προϊόντων της διαδρομής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

επαφή τόσο διεπιχειρησιακά be to be κανάλια, αλλά θα συμβάλλει και στη διαδικτυακή 

παρουσία της διαδρομής τα επόμενα χρόνια». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η κα Φανή Λάμπρου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Νέας Οδού. Η κα Λάμπρου πρόσθεσε τα 

παρακάτω: 

 

«Είμαστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε μια εξίσου σημαντική Περιφέρεια για να 

μιλήσουμε για το έργο που κάνουμε με οδηγό τον πολιτισμό και συνοδοιπόρο το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ". 

 

Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Στερεά. Το όραμά μας γενικά όταν ξεκινήσαμε ήταν να 

αλλάξουμε το χάρτη και να δημιουργήσουμε αξία. Με βάση αυτό το όραμα, σχεδιάσαμε 

και μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θέλουμε πάντοτε 

να μιλάμε με πράξεις και επειδή αυτός ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη», έχει λίγο 

κακοποιηθεί ειδικά από τους ανθρώπους του επαγγέλματός μου, του χώρου μου, της 

επικοινωνίας, εμείς θέλουμε πάντα να μιλάμε με πράξεις.  

 

Όπως με πράξη είμαστε δίπλα σε κάθε οδηγό όταν έχει οποιοδήποτε ζήτημα στον 

αυτοκινητόδρομό μας, έτσι και στον πολιτισμό θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Και ήρθε 

ωραιότατα το όραμα του κ. Μπένου, που μας πήρε, πετάξαμε μαζί και το κάνουμε 

πραγματικότητα.  

 

Στόχος μας με βάση την πράξη είναι η αρμονική ένταξη των αυτοκινητόδρομων που 

λειτουργούμε και διαχειριζόμαστε στο περιβάλλον και να φέρνουμε αξία. Για μας είναι 

εξαιρετικά σημαντικό οι τοπικές κοινωνίες να νιώσουν ότι είμαστε δίπλα τους για να 

στηρίξουμε και να αναδείξουμε τα καλά της κάθε πόλης, από την οποία περνάμε.  

Με συνοδοιπόρο το "ΔΙΑΖΩΜΑ"  πρωταγωνιστούμε σε μια διαδικασία απελευθέρωσης 

εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό το οποίο κάνουμε με το 

"ΔΙΑΖΩΜΑ" είναι ότι χορηγούμε μελέτες, αναλύσεις, διαδικτυακές και mobile εφαρμογές 

για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Σ.Π.Α., τα οποία τα διαχειρίζονται έπειτα οι 

κατά τόπους Περιφέρειες. 

 

Παράλληλα, όμως, πάλι σε συνεργασία με το "ΔΙΑΖΩΜΑ", αλλά εταιρικά πια, 

δημιουργούμε πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαδρομές στα μνημεία που βρίσκονται 

κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε αυτές τις διαδρομές 
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με την οικονομική ανάπτυξη κάθε περιοχής, γιατί βασικό μήνυμά μας είναι η βιώσιμη 

ανάπτυξη. Πρέπει τα μνημεία και οι διαδρομές που σχεδιάζουμε να είναι κάτι το οποίο 

θα αναπτύσσεται και με ένα κύκλο θα επιστρέφει στην τοπική οικονομία και θα 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας. 

 

Η διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, για την οποία εμείς έχουμε χορηγήσει το marketing 

plan, είναι τα «Μονοπάτια της ιστορίας – διαδρομές φύσης και πολιτισμού». Μιλώντας 

με την Περιφέρεια έχουμε καταλάβει ότι στόχος είναι να δημιουργεί ένα προϊόν 

πολιτιστικού τουρισμού για να αναδειχθούν τα αξιοθέατα.  

 

Είδαμε και από τα πρώτα στοιχεία της μελέτης ότι υπάρχουν στη Στερεά διάφοροι 

προορισμοί που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Υπάρχουν, όμως, τόσες ομορφιές και τόσα 

κρυμμένα μυστικά, τα οποία πραγματικά πρέπει να αναδειχθούν. Γι' αυτό και η κύρια 

διαδρομή έχει επτά βασικές στάσεις: τη Χαλκίδα, τους Δελφούς, το Καρπενήσι, τις 

Θερμοπύλες, τη Θήβα, τον Ορχομενό που έχουμε το αρχαιολογικό πάρκο και τη Σκύρο. 

 

Τι κάνουμε εμείς. Ξεκινώντας από το core business μας κάναμε μια σειρά πολύ 

σημαντικών έργων και κατασκευαστικών εργασιών, μετατρέψαμε το τμήμα του 

αυτοκινητοδρόμου που διαχειριζόμαστε από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λαμία σε ένα 

σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. 

 

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι από τη στιγμή που αναλάβαμε και με τις κατασκευαστικές 

εργασίες και με τις υπηρεσίες που δίνουμε, έχουν μειωθεί τα τροχαία ατυχήματα και 

δυστυχήματα σε αυτό το τμήμα κατά 66%. Φέρνοντας όλο αυτό τον πλούτο της Στερεάς 

με ασφάλεια και με ταχύτητα πιο κοντά σε όποιον θέλει να το επισκεφθεί, είπαμε να 

κάνουμε και το επόμενο βήμα. 

 

Στη διαδρομή της Στερεάς σε αυτό που θέλουμε να συμβάλουμε είναι στο πως αυτή η 

διαδρομή θα αποκτήσει ταυτότητα, θα έχει ένα σχέδιο, μια στρατηγική μεσοπρόθεσμη, 

τριών έως πέντε ετών και πως θα αναπτύξουμε μια ελκυστική ταυτότητα γι' αυτό το 

προϊόν. Στόχος πάλι είναι να έχουμε μια διαδρομή, η οποία θα συνεισφέρει στη Στερεά 

Ελλάδα.  

 

Παράλληλα, όμως, έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" και 

την Clio Muse να δημιουργούμε κι ένα πολιτιστικό χάρτη του αυτοκινητοδρόμου. Έτσι, 

έχουμε δημιουργήσει την πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή για τα μνημεία που 

βρίσκονται κατά μήκος όλου του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Αθήνας – 

Θεσσαλονίκης που διαχειριζόμαστε εμείς. 

 

Αυτό πλέον έχει γίνει πράξη. Το ίδιο θα κάνουμε τώρα και για την Ιόνια Οδό. Μέσω της 

Clio Muse, με την οποία, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όλες αυτές οι ιστορίες και τα 

μυστικά ακούγονται στο κινητό κάθε οδηγού που χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομό μας. 

Βέβαια, προσπαθούμε πάντα να συνδυάζουμε και την ασφάλεια. 

 

Παράλληλα όλες τις ιστορίες τις έχουμε στο δικό μας εταιρικό και προϊόντικό site. Θα 

κάνουμε κι άλλα πράγματα, όπως φυλλάδια, τα οποία καθένας που περνάει από ένα 

σταθμό διοδίων θα παίρνει. Με αυτά και ανάλογα με την εγγύτητα των μνημείων θα 

μαθαίνει τι μπορεί να επισκεφθεί, ποια είναι τα κρυμμένα μυστικά, ακόμη και τις ώρες 

λειτουργίας για να μπορεί να προγραμματίσει το ταξίδι του. Το ίδιο θα μπορεί να κάνει 

και όταν σταματάει σε ένα σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Θα κάθεται να 
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ξεκουραστεί και μέσω μιας πάρα πολύ ωραίας εγκατάστασης να μπορεί να βλέπει ποια 

μνημεία είναι κοντά του και τι αξίζει να επισκεφθεί». 

 

Στο σημείο αυτό η κα Λάμπρου πρόβαλε ένα video, το οποίο δείχνει ακριβώς πως 

λειτουργεί η εφαρμογή για τα μνημεία μας. 

 

Στο σημείο αυτό η κα Λάμπρου αναφέρθηκε στην κα Εύη Παπαδοπούλου, Δρ. 

Αρχαιολογίας, η οποία έχει επιμεληθεί τα κείμενα και εκφωνεί τις ιστορίες. 

  

Τέλος, η κ Λάμπρου ευχαρίστησε τον κ. Πενθερουδάκη και τη διοίκηση της Εταιρείας 

που διαθέτει πόρους για τη συνεργασία με το «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τον κ. Σταύρο 

Μπένο. 

   

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η κα Άννυ Ποδηματά, σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

στην «Ελληνική Παραγωγή». 

 

Αρχικά, η κα Ποδηματά εξέφρασε τη χαρά της που εκπροσωπεί το φορεά «Ελληνική 

Παραγωγή» στην εκδήλωση του Διαζώματος. Έπειτα ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«Είμαστε μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο. 

Αποτελούμαστε από τους Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας και από 

μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και όλων των μεγεθών. Κεντρικός μας 

στόχος είναι η μετάβαση από την Ελλάδα που δανείζεται και καταναλώνει στην Ελλάδα 

στην Ελλάδα που δημιουργεί, καινοτομεί, παράγει και εξάγει. 

 

Δεν παράγουμε και δεν εξάγουμε τουριστικό προϊόν. Η μεταποιητική βιομηχανία της 

χώρας παράγει προστιθέμενη αξία, διασφαλίζει ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα σε 

αυτή τη φάση που ετοιμαζόμαστε να ατενίσουμε το μέλλον μας μετά το τέλος της εποχής 

των Μνημονίων και που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα φυγής νέων ανθρώπων και 

ιδιαίτερα νέων επιστημόνων στο εξωτερικό η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από τη 

βιομηχανία, από τη μεταποίηση και ασφαλώς από τον τουρισμό. Το δικό μας όραμα είναι 

η Ελλάδα να είναι κάτι περισσότερο από ένας τουριστικός προορισμός, να είναι κάτι 

περισσότερο από μια χώρα που απλώς δείχνει το παρελθόν της.  

 

Η Ελλάδα έχει λαμπρά μυαλά. Αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά αποφάσεων του 

τελευταίου διαστήματος. Πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεγάλοι κολοσσοί 

όπως η αμερικανική Tesla ή η Phillip Morris επιλέγουν την Ελλάδα για να 

εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή επενδύουν στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Χρειαζόμαστε τον τουρισμό. Χρειάζεται να αναδείξουμε και να αναβιώσουμε την 

πολιτιστική μας κληρονομιά. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ένθερμα και έμπρακτα τις 

πρωτοβουλίες του Διαζώματος. Αλλά χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα όλες τις 

δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, χρειαζόμαστε συνέργειες, εάν πρόκειται να αντλήσουμε 

διδάγματα από αυτό που μας συνέβη την τελευταία δεκαετία και να θέσουμε τα θεμέλια 

για να πορευτούμε στο μέλλον με ένα τρόπο διαφορετικό.  

 

Υποστηρίζουμε έμπρακτα και ένθερμα τις πρωτοβουλίες του Διαζώματος όχι μόνο γιατί 

συμμεριζόμαστε τον στόχο της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής κληρονομιάς, αλλά ακόμη περισσότερο γιατί μας εμπνέει η φιλοσοφία, 

τα μέσα και ο τρόπος.  
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Πιστεύουμε, δηλαδή, στην εμπλοκή και στη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών 

κοινωνιών στο όλο εγχείρημα. Πιστεύουμε στην αναβίωση και όχι μόνο στην επιβίωση 

των μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στη διασύνδεσή τους με το 

σήμερα, δηλαδή με την πραγματική ζωή και με την οικονομία.  

 

Όπως και το "ΔΙΑΖΩΜΑ" έτσι κι εμείς στην Ελληνική Παραγωγή πιστεύουμε πολύ στις 

συνέργειες. Στις συνέργειες ανάμεσα στο χτες και το σήμερα, στις συνέργειες ανάμεσα 

στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, στις συνέργειες μεταξύ όλων 

των κλάδων της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο 

αποτελεσματικοί στην προστασία της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, 

εάν η οικονομία μας πατάει σε γερά θεμέλια, αξιοποιώντας πλήρως και με πλήρη 

σεβασμό προφανώς την υγιή επιχειρηματικότητα κάθε κλάδου και κάθε μεγέθους, με 

κριτήριο την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια. 

 

Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει άλλος τρόπος σήμερα, στην εποχή της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του σκληρού γεωπολιτικού και οικονομικού 

ανταγωνισμού, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να στηριχθούμε στις 

δυνάμεις μας. 

 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να γίνουμε επί της ουσίας και όχι μόνο 

τύποις ένας ισότιμος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης του ευρώ, τώρα 

που η επώδυνη οκταετής περίοδος των Μνημονίων πλησιάζει προς το τέλος της. 

 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αλλάξουμε. Πρωτίστως εκείνο που πρέπει να 

αλλάξουμε είναι τη νοοτροπία μας, μια νοοτροπία άκρατου ατομικισμού, εύκολου και 

εφήμερου κέρδους πολιτικού, οικονομικού, αδιαφορίας για το αύριο, αλλά και για το χτες. 

Επιπλέον εφόσον μιλάμε για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

προστίθεται η απουσία συλλογικότητας, συλλογικού πνεύματος και συνείδησης δημοσίου 

συμφέροντος. 

 

Αυτά δεν αλλάζουν με κάποιο μαγικό ραβδί, δεν επιβάλλονται από τα πάνω προς τα κάτω 

με αποφάσεις κάποιων πεφωτισμένων ηγετών. Αλλάζουν όταν δημιουργούμε, 

συμμετέχουμε, ή υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τις συνέργειες και 

κινητοποιούν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, δημιουργώντας ένα θετικό 

παράδειγμα. 

 

Αυτό προσπαθούμε στην Ελληνική Παραγωγ. Επιπλέον, αυτό που μας εμπνέει και μας 

ενθουσιάζει στο "ΔΙΑΖΩΜΑ" είναι ότι δεν στοχεύει απλώς στην προστασία και στη 

διαφύλαξη των μνημείων ως αποκεντρωμένα εκθέματα, αλλά στην αναβίωση και την 

επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον και στη σημερινή καθημερινότητα του τόπου 

τους. 

 

Μας εμπνέει και μας ενθουσιάζει ότι όλη η οικογένεια του Διαζώματος και πρωτίστως ο 

αγαπητός μας φίλος, κ. Σταύρος Μπένος, οραματιστής αλλά και πραγματιστής με ό,τι κι 

αν καταπιάστηκε στη μακρά του διαδρομή, εργάζεστε και παράγετε ένα σύγχρονο 

ολοκληρωμένο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, ενταγμένο σε μια ευρύτερη προσπάθεια 

για μια ανάπτυξη βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Δηλαδή προσθέτω 

για μια ανάπτυξη διατηρήσιμη, ανθεκτική και σε εξωγενή σε εσωτερικές αναταράξεις 

κυρίως πολιτικές.  
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Εφ’όσον μιλάμε για την πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς θεωρούμε 

ευτύχημα ότι επικεφαλής στην Περιφέρεια της Στερεάς είναι ένας άλλος εξίσου 

οραματιστής και πραγματιστής νέος άνθρωπος, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μαζί 

με τους συνεργάτες του εργάζονται σκληρά για να γίνει η περιοχή πρότυπο μιας ανάπτυξης 

βιώσιμης και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Οι προσπάθειες αποδίδουν 

ήδη καρπούς και παράγουν αποτελέσματα. Γιατί χάρις στις δικές σας προσπάθειες και 

βεβαίως χάρις στη συνεργασία του Δήμου Τανάργας, της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, αλλά και πολλών 

επιχειρήσεων - μελών της Ελληνικής Παραγωγής, καθώς και του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας είμαστε πολύ κοντά σε ένα επίτευγμα πολύ σημαντικό 

που ελπίζουμε να αποτελέσει πρότυπο και να εμπνεύσει κι άλλους σε άλλες περιοχές της 

χώρας, δηλαδή στη μετατροπή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή των 

Οινοφύτων και του Σχηματαρίου σε μια υποδειγματική θεσμοθετημένη βιομηχανική 

Ζώνη, με σύγχρονες υποδομές, με ολοκληρωμένη διαχείριση, με πλαίσιο και με κανόνες 

που διασφαλίζουν την ισορροπία, την συνύπαρξη και πρωτίστως βεβαίως την προστασία 

του περιβάλλοντος, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι πάρα πολύ αυστηρό στα 

θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον, είναι κι ένα πλαίσιο που υποστηρίζει έμπρακτα και δυναμικά τα τελευταία 

χρόνια την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, θεωρώντας την βασικό πυλώνα για την 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την περιφερειακή ανάπτυξη και για 

την ενίσχυση της απασχόλησης. 

 

Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει μια μεγάλη προίκα περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά έχει και πολλές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και όλων 

των μεγεθών που συμβάλλουν στην απασχόληση και στην παραγωγή εθνικού πλούτου. 

 

Παρά τα χρόνια προβλήματα, αλλά και όλα όσα δημιούργησε την τελευταία δεκαετία η 

περίοδος της κρίσης στην ευρύτερη Περιφέρεια της Στερεάς δραστηριοποιούνται σήμερα 

γύρω στις 800 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ενώ περίπου 380 βρίσκονται στην 

περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου. Δεν παράγουν τουριστικό προϊόν, παράγουν όμως 

προστιθέμενη αξία για τη χώρα, απασχολούν σε μόνιμη βάση γύρω στους 20.000 

ανθρώπους, συνεισφέρουν το 3% του ΑΕΠ της χώρας και το 15% των εξαγωγών. 

 

Εάν θέλουμε μια ανάπτυξη διατηρήσιμη και βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά, μια ανάπτυξη αποκεντρωμένη που θα δημιουργεί απασχόληση και θα 

δίνει έσοδα, όχι μόνο για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την πολιτιστική και 

περιβαλλοντική μας κληρονομιά, αλλά και για να παράγουμε νέο πολιτισμό, χρειάζεται 

να μάθουμε να ζούμε μαζί και να φύγουμε από το στείρο ανταγωνισμό, αναδεικνύοντας 

συνεχώς τις συνέργειες.  

 

Χρειάζεται δηλαδή πρωτίστως να εξοικειωθούμε ξανά με τις αξίες των προγόνων μας 

που είναι η αναζήτηση του μέτρου και της αρμονίας. Αυτό θεωρούμε ότι πρωτίστως κάνει 

το "ΔΙΑΖΩΜΑ" και γι' αυτό είμαστε πολύ ευτυχείς που ενταχθήκαμε κι εμείς σε αυτή την 

οικογένεια».  

 

Στη συνέχεια, ο κ. Θέμελης έδωσε το λόγο στον κ. Άκη Σκέρτσο, Γενικό Διευθυντή 

του Σ.Ε.Β. 

 

Ο κ. Σκέρτσος αρχικά ευχαρίστησε για την πρόσκληση και εξέφρασε τη χαρά του που 

συμμετέχει στις εργασίες του Διαζώματος. Έπειτα πρόσθεσε τα εξής: 
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«Αισθάνομαι ότι γίνομαι σοφότερος κάθε φορά που συμμετέχω στις εργασίες του 

Διαζώματος, διότι μαθαίνω καινούργια πράγματα που συμβαίνουν ενδεχομένως κάτω 

από τα ραντάρ της δημοσιότητας, αλλά συμβάλλουν σε μια ήσυχη - ήρεμη επανάσταση 

ποιότητας που γνωρίζουμε καλά ότι χρειαζόμαστε στην ελληνική πραγματικότητα που 

ζούμε. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" είναι μια συμμαχία του καλού και φέρνει κοντά πολλούς φορείς 

και πολλούς ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια οράματα.  

 

Χαίρομαι που η συνάντηση αυτή γίνεται στην Ελευσίνα, γιατί η Ελευσίνα είναι η μήτρα 

της ελληνικής βιομηχανίας. Από εδώ ξεκίνησε η ελληνική μεταποίηση, εδώ συνεχίζει να 

υπάρχει και να χτυπάει και η καρδιά της. Είναι σημαντικό το ότι σε τρία – τέσσερα χρόνια 

γίνεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και θέλουμε να συνδέσει αυτό το μήνυμα 

που θα στείλει στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσα και από τη βιομηχανική της ιστορία και το 

πώς αυτή δένει και με τον πολιτισμό. 

 

Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση για σας για να σας δείξω πως συνδέεται το όραμα του 

Διαζώματος με το αναπτυξιακό όραμα του ΣΕΒ. Άλλωστε μοιραζόμαστε 25 τουλάχιστον 

κοινά μέλη, άρα οι άνθρωποι που στηρίζουν εμάς στηρίζουν κι εσάς για κάποιο 

συγκεκριμένο λόγο.  

 

Θα ξεκινήσω από τις συμπράξεις και τη σημασία που έχουν οι συμπράξεις για την 

ελληνική βιώσιμη ανάκαμψη. Θα περάσω σε κάποια στοιχεία που αναδεικνύουν το 

αναπτυξιακό πρόβλημα της χώρας, καθώς και γιατί πρέπει να στραφούμε σε μια άλλη 

ροσέγγιση για να φτιάξουμε την ανάπτυξη στη χώρα μας. Τέλος, θα κλείσω με κάποια 

διεθνή παραδείγματα για το πώς το κάνουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς 

και γιατί πρέπει κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και το παράδειγμα του 

Διαζώματος που στο δικό του επίπεδο έχει πετύχει ήδη πάρα πολλά. 

 

Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα καλό τοπικό παράδειγμα σύμπραξης, το οποίο ξεκίνησε 

από εδώ, από τον Ασπρόπυργο και αφορά την Ελευσίνα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα 

το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου βραβεύτηκε σε ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, διότι είχε 

μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα: κοίταξε την ιστορία του τόπου, είδε ότι υπάρχει ένα πολύ 

σημαντικό ιστορικό απόθεμα, συνέδεσε ένα πρόβλημα κοινωνικό την πρόσβαση των 

ανθρώπων με αναπηρία στους χώρους πολιτισμού και στα Μουσεία και έφτιαξε μια 

εικονική επιχείρηση με το εξής αντικείμενο: το πώς θα μπορούν άνθρωποι με 

προβλήματα όρασης να ακουμπούν τα εκθέματα ενός Μουσείου.  

Οι μαθητές έφτιαξαν ένα ομοίωμα της «Φεύγουσας κόρης» - η Φεύγουσα κόρη είναι η 

Περσεφόνη η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από τον Άδη - έβαλαν την τεχνολογία να 

λειτουργήσει, ώστε κάποιος τυφλός που προσεγγίζει αυτό το έκθεμα σε ένα Μουσείο, 

αγγίζοντάς το να ακούει την ιστορία του εκθέματος. Έτσι δίνουν τη δυνατότητα σε 

ανθρώπους που έχουν τέτοιου τύπου προβλήματα να ζουν και να αντιλαμβάνονται το 

ιστορικό, πολιτιστικό αποτύπωμα του χώρου που επισκέπτονται.  

 

Το παράδειγμα αυτό έχει αξία, διότι δένει πολλούς διαφορετικούς χώρους που μέχρι 

σήμερα δεν μιλούσαν μεταξύ τους, δένει το χώρο της εκπαίδευσης, ένα Λύκειο του 

Ασπρόπυργου από μια μη προνομιούχα περιοχή ομολογουμένως μαζί με τον κόσμο της 

επιχειρηματικότητας. Διότι αυτό το πράγμα που δημιούργησαν έχει πραγματικά 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον, μπορεί να πουληθεί σε πολλά Μουσεία του κόσμου. Και δένει 

επίσης ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία, δίνοντας ένα καλό παράδειγμα για το πώς 
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μπορεί να αξιοποιήσει την ιστορική μνήμη μια τοπική κοινωνία για το μέλλον και για 

τους συνανθρώπους της.  Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα σύμπραξης.  

 

Ο ΣΕΒ στηρίζει το ΣΕΝ, το ΣΕΝ είναι ο φορέας που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα 

στα ελληνικά σχολεία και δείχνει ακριβώς το δρόμο για το πώς μπορεί η 

επιχειρηματικότητα μέσα από τα σχολεία να δημιουργήσει τέτοια καλά παραδείγματα και 

να συνδεθεί με τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Ας περάσω όμως στο κομμάτι που αφορά στο αναπτυξιακό πρόβλημα της χώρας. Έχουμε 

όλοι καλά ζήσει τη βαθιά ύφεση, την κρίση, την κατάρρευση ενός αναπτυξιακού 

μοντέλου. Πιστεύω όλοι έχουμε μάθει και έχουμε καταλάβει τι μας οδήγησε σε αδιέξοδο 

και ποια ήταν η εικόνα των επενδύσεων που συνέβαιναν στην υπόλοιπη Ευρώπη το 2007 

σε σχέση με την Ελλάδα.  

 

Το 2007 βλέπουμε ότι η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στις επενδύσεις. Σε τι είδους 

επενδύσεις όμως. Βλέπουμε ότι υπερτερούσαν οι κατοικίες, υπερτερούσε, δηλαδή, ένα 

μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ήταν αρκετά εσωστρεφές και οδήγησε σε μία φούσκα. Οι 

επενδύσεις σε κατοικίες υπερτερούσαν κατά μισή σχεδόν μονάδα των ιδιωτικών 

επιχειρηματικών επενδύσεων. Βλέπουμε, επίσης, ότι και οι δημόσιες επενδύσεις, οι 

οποίες όμως δεν είχαν παραγωγικό αποτέλεσμα ήταν επίσης πολύ υψηλότερες από τις 

επενδύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

 

Πετυχαίναμε ρυθμούς ανάπτυξης; Φυσικά τους πετυχαίναμε. Ήταν βιώσιμοι αυτοί οι 

ρυθμοί ανάπτυξης; Όχι, δυστυχώς δεν ήταν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι.  

 

Τι συμβαίνει το 2017, δέκα χρόνια μετά; Η υπόλοιπη Ευρώπη φαίνεται ότι έχει 

ανακάμψει, γιατί κι αυτή πέρασε από ύφεση και κρίση. Βρίσκεται στο 20% στο μερίδιο 

των επενδύσεων ως προς το Ακαθάριστο Προϊόν, το οποίο παράγεται στην υπόλοιπη 

Ευρώπη με μια δομή επενδύσεων που βλέπετε 12,5% επιχειρηματικές επενδύσεις, 5% 

επενδύσεις σε κατοικίες, 2,7% δημόσιες επενδύσεις. 

 

Στην Ελλάδα έχουμε μια κατάρρευση των επενδύσεων. Αυτό είναι φυσικό να έχει συμβεί, 

διότι έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Βλέπουμε, όμως, ότι εδώ έχει υπάρξει 

και μια αναδόμηση του μίγματος των επενδύσεων. Βλέπουμε ότι οι επιχειρηματικές 

επενδύσεις βρίσκονται στο 8,7%, πολύ λιγότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά πλέον 

είναι πιο μπροστά από τις επενδύσεις στις κατοικίες πουν έχουν καταρρεύσει τελείως 

(0,6%) και οι δημόσιες επενδύσεις κρατούν στο 3,3%. 

 

“Που θα θέλαμε να πάμε, ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που πρέπει να 

υποστηρίξουμε και πότε θα το πετύχουμε αυτό;”, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Πρέπει να 

ξαναφτάσουμε στο επίπεδο της Ευρώπης, πρέπει η Ελλάδα να καλύψει 7 τουλάχιστον 

μονάδες που τη χωρίζουν από το προϊόν το ευρωπαϊκό ως προς τη συμμετοχή των 

επενδύσεων, 20% των επενδύσεων και αυτό σημαίνει υπερδιπλασιασμός των 

επενδύσεων που συμβαίνουν σήμερα. 

 

Σήμερα έχουμε 22 περίπου δις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που στηρίζουν την 

ελληνική οικονομία. Πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να φτάσουμε στα 44 

με 45 δις επενδύσεις. “Μπορεί να συμβεί αυτό;” είναι το κρίσιμο ερώτημα και “με ποιους 

πόρους και σε ποιες κατευθύνσεις”, είναι το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα, με ποιο μίγμα 

αναπτυξιακής πολιτικής δηλαδή θα συμβεί αυτό. 
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Εμείς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε τέσσερα έως πέντε χρόνια, εφ’όσον 

ακολουθηθεί το κατάλληλο μίγμα πολιτικής, ώστε να έχουμε 12,3% ιδιωτικές 

επιχειρηματικές επενδύσεις. Επίσης, πρέπει να υπάρψει και μια σχετική ανάκαμψη των 

κατοικιών. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει συνολική ανάκαμψη της οικονομίας χωρίς να 

υπάρξει ανάκαμψη και των κατοικιών και μια σχετική ανάκαμψη και των δημοσίων 

επενδύσεων. 

 

Που βάζουμε τον πήχη των επενδύσεων; Αν ακολουθήσουμε το business as usual, το 

οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε να συμβαίνει. Το σενάριο είναι ότι μπορεί και να μην 

φτάσουμε ποτέ σε αυτό το ύψος ξανά. Δυστυχώς ακούγεται δυσοίωνο, αλλά έτσι είναι τα 

πράγματα, διότι η ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική Δημόσια Διοίκηση συνεχίζει 

να είναι πάρα πολύ εχθρική στις ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Αναφέρθηκαν εμβληματικές επενδύσεις, οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα. Είναι, 

όμως, λίγες και δεν καλύπτουν το επενδυτικό κενό που υπάρχει. Συνεπώς, πρέπει να 

γίνουν πολύ περισσότερες σε όλα τα μεγέθη και σε όλα τα πεδία.  

 

Εμείς τασσόμαστε υπέρ του τέταρτου σεναρίου. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 15% ετησίως, το οποίο σημαίνει ότι σε πέντε 

χρόνια η Ελλάδα θα έχει ανακάμψει ως προς το κενό που υπάρχει στις επενδύσεις, αλλά 

και ως προς το ΑΕΠ που χάθηκε. Θα έχει δηλαδή επενδύσεις επί του ΑΕΠ, ύψους 45 δις 

ευρώ. 

 

Ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις που θα καλύψουν και θα στηρίξουν ένα νέο αναπτυξιακό 

υπόδειγμα; Χρειαζόμαστε περισσότερη βιομηχανία και μεταποίηση. Σήμερα βρίσκεται 

στο 8,5 με 8,7% του ΑΕΠ η συμμετοχή της βιομηχανίας και μεταποίησης ως μερίδιο και 

πρέπει να πάμε στο 12%. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό; Διότι η βιομηχανία και η 

μεταποίηση θωρακίζει καλύτερα την οικονομία. Χώρες, οι οποίες έχουν ισχυρή 

βιομηχανική βάση, παρέχουν καλύτερους μισθούς, έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην 

απασχόληση και δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από εξωγενείς παράγοντες και από διεθνείς 

κρίσεις όταν αυτές συμβαίνουν στους κύκλους της οικονομίας. 

 

Χρειαζόμαστε, επίσης, επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Η 

τεχνολογία απελευθερώνει σε όλα τα επίπεδα και μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει την 

Ελλάδα να κάνει κι ένα αναπτυξιακό άλμα. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι σήμερα είναι 

πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αν δεν υιοθετήσει την τεχνολογική καινοτομία. 

 

Εμείς πιστεύουμε ότι σε τέσσερα χρόνια μπορούμε να αυξήσουμε το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν κατά 8 πρόσθετα δις ευρώ, αν ακολουθήσουμε ένα συντεταγμένο σχέδιο δράσης 

για την ψηφιακή ωρίμανση της ελληνικής οικονομίας. 

 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε 50.000 νέες θέσεις εργασίας εργασίας σε κλάδους που 

σήμερα προσφέρουν δουλειά, αλλά μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερη και να 

αναστρέψουν έτσι και το brain drain. 

 

Χρειάζεται, επίσης, να γίνει μια σοβαρή συστηματική προσπάθεια για την παραγωγική, 

ποιοτική και εξαγωγική μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι ο κορμός προφανώς του επιχειρείν. Δυστυχώς 

στηρίζεται κατά πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη στην πολύ 
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μικρή επιχείρηση, στην επιχείρηση που απασχολεί έως 9 άτομα. Αυτές οι επιχειρήσεις 

έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην ελληνική οικονομία, δεν έχουν, όμως, τα εργαλεία 

να είναι εξαγωγικές, να επενδύουν σε συστήματα ποιότητας, να εκπαιδεύουν τους 

ανθρώπους τους και να τους αναπτύσσουν.  

 

Χρειάζεται, επομένως, να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στη σημερινή 

ελληνική οικονομία, στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 250 άτομα. Πιστεύουμε 

και πρέπει να βάλουμε σαν εθνικό στόχο να δημιουργήσουμε 8.000 περισσότερες μεσαίες 

και μικρές επιχειρήσεις μέχρι το 2025. 

 

Η πραγματική ραχοκοκαλιά κάθε ευρωπαϊκής οικονομίας και κάθε αναπτυξιακής 

προσπάθειας είναι οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Μεγάλες και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις είναι λιγοστές και δεν θέλουμε να πάμε σε μια οικονομία που θα έχει μόνο 

πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Χρειαζόμαστε, όμως, αυτού 

του τύπου την επιχειρηματικότητα. 

 

Και φυσικά χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις με υγιή επενδυτικά κεφάλαια και όχι 

εισαγωγές και κατανάλωση με δανεικά. Αυτό κατέρρευσε σαν μοντέλο και αυτό είναι που 

πρέπει να αλλάξουμε από εδώ και μπρος.  

 

Τι πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση με το περιβάλλον, το οποίο υπάρχει σήμερα σε θεσμικό 

επίπεδο στη χώρα μας, ως προς την υποδοχή των επενδύσεων. Βλέπετε ότι οι δείκτες που 

αξιολογούν το ανταγωνιστικό αποτύπωμα της χώρας στις διεθνείς αγορές, τις παγκόσμιες 

Τράπεζες και του WIF του παγκόσμιου οικονομικού Φόρουμ δεν είναι θετική. Έχει 

υπάρξει μια τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αυτό είναι κοινώς ομολογούμενο, 

ωστόσο η απόσταση που είχαμε να καλύψουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές μας και τις υπόλοιπες χώρες ήταν πολύ μεγάλη εξ αρχής.  

 

Έχει καλυφθεί ένα σημαντικό κομμάτι της διαδρομής, έχουμε να καλύψουμε, όμως, 

ακόμη άλλο τόσο. Συνεπώς, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει 

εδώ. Το τέλος των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι η αρχή μιας ακόμη πιο δυναμικής 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να φτάσει να τρέχει με την 

ίδια ταχύτητα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες. 

 

Οι χρήσεις γης, η άδεια κατασκευής, η επίδραση της βαριάς φορολογίας, οι δαπάνες των 

εταιρειών σε έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η τεχνολογική ψηφιακή ωριμότητα 

βρίσκονται πολύ χαμηλά, αν συγκριθούμε με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

 

Ως προς την ανάπτυξη των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων ο δείκτης αφορά αυτό που 

κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Αυτό το νέου τύπου προϊόν, το οποίο προσπαθεί το “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

να παράγει εδράζεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, εδράζεται στην 

αξία της συνέργειας, της σύμπραξης πολλών διαφορετικών φορέων. Σε αυτό βλέπετε ότι 

βαθμολογούμαστε πάρα πολύ χαμηλά, είμαστε στην 120η θέση έναντι της 38ης της 

υπόλοιπης Ευρώπης.  

 

Τι κάνουν άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό; Βλέπουμε ότι χώρες κοντινές με διαφορετικά μεγέθη βέβαια, 

με διαφορετική ιστορία, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική παραγωγική βάση 
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επενδύουν και αυτές σε τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σε αναπτυξιακές συμφωνίες για να 

μπορέσουν να τονώσουν την πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή. 

 

Βλέπουμε ότι στη Γαλλία για παράδειγμα υπάρχει μια ολόκληρη στρατηγική για την 

προώθηση της γαλλικής γαστρονομίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 274 γαλλικά προϊόντα 

να είναι πλέον πιστοποιημένα. Αυτό τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

διεθνείς αγορές. 

 

Η Ελλάδα, η ελληνική παραγωγή αιμορραγεί, διότι εξάγει χύμα στις ξένες αγορές. Αυτό 

σημαίνει ότι χάνει σε κέρδος, χάνει σε αξία, χάνει σε σοβαρές καλές θέσεις απασχόλησης. 

Είναι καταδικασμένη να μείνει σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα, το οποίο θα εδράζεται σε 

χαμηλές αμοιβές, σε χαμηλές δεξιότητες, σε χαμηλή τεχνολογία. Αυτό είναι η μεγάλη 

πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. 

 

Αντίστοιχα στην Ιταλία εφαρμόζουν παρόμοιες στρατηγικές. Στη Γαλλία ένα άλλο 

παράδειγμα που δεν αφορά τόσο πολύ τον τουρισμό ή τον πρωτογενή τομέα, αφορά 

περισσότερο τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία υπάρχουν οι λεγόμενοι 

πόλοι έρευνας και καινοτομίας για τη βιομηχανία. Αυτά είναι σύμφωνα, τα οποία έχουν 

συσταθεί με νόμο από το γαλλικό κράτος από το 2005. Έχει υπάρξει φορέας σε περιοχές 

που έχουν επιλεγεί με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Όπως βλέπετε είναι η Λιμόζ για την κεραμοποιία, η Λεάβρ για τις 

θαλάσσιες μεταφορές, η Τουλούζ για την αεροδιαστημική. Κάθε περιοχή έχει το δικό της 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουν φτιάξει κονσόρσια φορέων, ώστε να μπορέσουν να 

υποστηρίξουν αυτού του τύπου τις στρατηγικές. 

 

Κλείνοντας για μας η αναγκαία αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος θα γίνει με τη στροφή 

μας στην ποιότητα, την παραγωγή και την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας συμπράξεων 

για την ανάδειξη των ασύγκριτων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας. 

 

Πιστεύουμε ότι αυτά υπάρχουν, είναι εκεί, είναι αναξιοποίητα και πρέπει να στηρίξουμε 

προσπάθειες, όπως αυτή του Διαζώματος, για να αναδειχθούν. Εμείς ως ΣΕΒ θα 

στηρίξουμε οποιοδήποτε εγχείρημα διακυβέρνησης τέτοιων προσπαθειών με την εγγύηση 

του Διαζώματος. Πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι μπροστά μας για να το κατακτήσουμε». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λυδία Κονιόρδου, η οποία 

απήυθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό.  

 

«Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι κι εγώ εδώ για να χαιρετίσω αυτή την 5η συνάντηση 

του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” με τα εταιρικά του μέλη που διεξάγεται εδώ στη φιλόξενη 

Ελευσίνα. 

 

Μέσω των εργασιών αυτής της συνάντησης μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία: να 

εμπνευστούμε, να μάθουμε από το παρελθόν για να οραματιστούμε το μέλλον. Στην 

κλασική αρχαιότητα η μεγάλη δημοκρατική δύναμη της Αθήνας, ανέπνεε με δυο 

πνεύμονες: την Ελευσίνα, τόπο ιερό, από την οποία αντλούσε πνευματική δύναμη και τη 

Λαυρεωτική, από την οποία εξασφάλιζε τα βασικά υλικά εφόδια για την ανάπτυξή της 

και το στίγμα που άφησε. 

 

Σήμερα η εποχή μας μας καλεί να αναστοχαστούμε κάτω από σύγχρονη οπτική γωνία 

αυτό τον ενιαίο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό χώρο της αρχαιότητας, η 
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συνλειτουργία των στοιχείων του οποίου επέτρεψε στην Αθήνα να αφήσει διαχρονικά το 

στίγμα της και να λάμψει. Αλλά και να αναστοχαστούμε ότι η Αθήνα έχασε το μέτρο, 

άρχισε να διαπράττει ύβρη, μπήκε σε χώρους αλαζονικούς που διέγραψαν και την 

καταστροφή της. 

 

Οι όροι που τίθενται σήμερα επιτακτικά είναι όροι ποιότητας, αειρφορίας, προστασίας 

του περιβάλλοντος και του τοπίου. Έχουμε τρία πολύ σπουδαία κεφάλαια: 

 το ένα είναι η μεγάλη μας πολιτιστική κληρονομιά, διαχρονική και όχι μόνο η 

αρχαία, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε ένα τόπο που έχουμε δυο Νομπελίστες 

ποιητές,  

 το μοναδικό μας τοπίο και 

  το περιβάλλον που είναι ίσως από τα πιο όμορφα και με τη μεγαλύτερη 

βιοποικιλότητα στον κόσμο. Αυτό το περιβάλλον έχει σωθεί σε μεγάλο βαθμό από 

τους αρχαιολόγους που σε παλαιότερες εποχές που δεν υπήρχαν τα μέσα και η 

τεχνολογική δυνατότητα με το μάτι ορίζονταν τα μέρη που  δεν έπρεπε να χτιστούν 

και να αναπτυχθούν. 

 

Ήταν η αλαζονεία ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης, από το οποίο πρέπει να φύγουμε 

πλέον και να ανοίξουμε ένα καινούργιο τρόπο για να χαράσσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Η αξιοποίηση αυτών των όρων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος 

των πολιτών είναι πλέον επιτακτική. Πολλοί φορείς έχουν αναλάβει πολύ σοβαρές 

πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

μέσω της προστασίας, της ανάδειξης και της προβολής των αρχαιολογικών μας χώρων 

και των μνημείων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με προγράμματα αστικής ανάπτυξης, η 

Περιφέρεια Αττικής και οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής μέσω 

της βελτίωσης της προσβασιμότητας των χώρων και των μνημείων της ευρύτερης 

προβολής τους, της δημιουργικής ενσωμάτωσής τους και στο σχεδιασμό της τουριστικής 

ανάπτυξης, τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω της υλοποίησης καινοτόμων ερευνητικών και 

άλλων δράσεων, οι αυτοκινητόδρομοι που υπάρχουν σήμερα και ενώνουν την 

Περιφέρεια Αττικής με άλλες περιοχές της χώρας με ασφάλεια και ταχύτητα και τέλος η 

κοινωνία των πολιτών, η ίδια κοινωνία με τους συλλογικούς φορείς και τις υγιείς 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενώνουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια να συνδεθεί η 

πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά με την τοπική ανάπτυξη προς όφελος των τοπικών 

κοινωνιών και της ανάδειξης των τοπικών τους ξεχωριστών πλεονεκτημάτων. 

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει την ένωση αυτή των δυνάμεων, η 

εποχή μας το επιτάσσει. Έχουμε όλοι πια την βαθιά επίγνωση ότι είμαστε όλοι κομμάτι 

μιας οντότητας, δεν μπορεί κανείς να διαχωριστεί από αυτό. Διαπράττει ύβρη, είναι 

σχεδόν παράλογο. Με κανόνες και διαφάνεια για το δημόσιο συμφέρον κατ' αρχάς 

εμπράκτως το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί δράσεις αποκλειστικά της αρμοδιότητάς 

του. Τέτοιες δράσεις είναι η εκτέλεση έργων αναστήλωσης, συντήρησης και προστασίας 

των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας και της Σούριζας, της Λαυρεωτικής, καθώς 

και σημαντικών μνημείων της κλασικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου στο κέντρο 

της Αθήνας. 

 

Όλα αυτά τα έργα εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Α. και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Περιφέρειας της Αττικής, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη 

συνεργασία της.  
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Τέτοιες δράσεις είναι οι πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους επισκέπτες των αρχαιολογικών αυτών χώρων, όπως για παράδειγμα το 

ηλεκτρονικό εισιτήριο που προχωρά ταχύτατα, οι διαδρομές πολιτισμού που σχεδιάζονται 

κι άλλες τέτοιες δράσεις. 

 

Κατά δεύτερο λόγο με τη συνεργασία μας με όλους τους αυτοδιοικητικούς, 

επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς που συστρατεύονται στην ίδια προσπάθεια. 

 

Αποτελεί ευτυχή συγκυρία, αλλά και ευκαιρία το γεγονός ότι ο ένας πόλος της τριλογίας 

της Αθήνας, δηλαδή η Ελευσίνα, έχει επιλεγεί σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

για το έτος 2021. Κάτι, που αυξάνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όλων μας. 

 

Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και η δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, γιατί 

ακριβώς έρχεται σαν συνέχεια πολλών δράσεων των προηγούμενων Δημάρχων αυτής της 

πόλης να μπορέσουν να επουλώσουν το τραύμα που έχει δημιουργηθεί σε αυτή την πόλη 

με μια άναρχη ανάπτυξη του παρελθόντος, η οποία σχεδόν υβριστικά κατέστρεψε έναν 

ιερό τόπο. 

 

Εκτός όμως από την Αττική αξιόλογα και ενδιαφέροντα προγράμματα που στοχεύουν 

στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προς την κατεύθυνση της αειφόρου 

ανάπτυξης έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας, 

όπως στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα, το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη και την Επίδαυρο. 

 

Σε αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν ενεργά οι Υπηρεσίες του Υπουργείου με την 

υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων σε αγαστή συνεργασία με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση κι άλλους κοινωνικούς φορείς. Ακριβώς αυτή η αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση της επιτυχίας 

με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. 

Η αποτελεσματική συνεργασία προϋποθέτει με τη σειρά της την επικοινωνία και το 

διάλογο. Με αυτή την έννοια στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης δίνεται σε όλους μια μεγάλη 

ευκαιρία να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε πως 

δραστηριοποιούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για τον κοινό στόχο. Και μέσα από αυτή 

την κατανόηση θα δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο και το περιβάλλον για την 

επιδίωξη των αναγκαίων συνεργειών. 

 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνάντησης. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι 

δίπλα σε όλες τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για την 

ενοποίηση των τριών πόλεων της τριλογίας της Αθήνας, αλλά και για την επιτυχημένη 

υλοποίηση των προγραμμάτων των πολιτιστικών διαδρομών και των αρχαιολογικών 

πάρκων. 

 

Στόχος μας είναι η συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. Με παράλληλο σεβασμό στο 

απαράμιλλο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της χώρας που είναι και το ανεκτίμητο 

αναπτυξιακό κεφάλαιο του τόπου μας». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος 

έκλεισε την ενότητα και προλόγισε την επόμενη που αφορά το αρχαιολογικό πάρκο 

του Ασκληπιείου Επιδαύρου. 

 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  

 109 

Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου 

 

Ο συντονιστής της ενότητας, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και 

Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης 

προέβη στην ακόλουθη εισαγωγή στην ενότητα: 

 

«Θέλω να σας παρουσιάσω το όραμα, από το οποίο ξεκίνησε αυτή η ιδέα για το 

περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό πάρκο της Επιδαύρου. Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου 

ήταν το μεγαλύτερο - θεραπευτήριο της αρχαιότητας και όχι μόνο. Διότι εκτός από το 

πνευματικό του περιεχόμενο και το θρησκευτικό του περιεχόμενο, είχε και μια πολύ 

ωραία αισθητική αρχιτεκτονική μορφή στα χρόνια της ακμής του. 

 

Το θέατρο είναι ένα μέρος αυτού του μεγάλου θεραπευτηρίου. Είχε ως ρόλο την αγωγή 

της ψυχής, ψυχαγωγία αλλά με την έννοια της αγωγής της ψυχής, επομένως άρμοζε πάρα 

πολύ στην όλη διαδικασία της λειτουργίας του Ασκληπιείου και βέβαια είναι ένας πολύ 

σημαντικός πόλος και για τη σημερινή του ανάδειξη. 

 

Με τη δουλειά, η οποία έχει γίνει από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου 

επί περίπου 30 χρόνια, το Ασκληπιείο έλαβε μια πάρα πολύ αναγνώσιμη. Το πρώτο μας 

όραμα είναι η ανάδειξη με την περιήγηση στο χώρο, τόσο του φυσικού τοπίου της 

βιοποικιλότητας της περιοχής, όσο και των μνημείων του Ασκληπιείου και του 

πρωιμότερου ιερού που υπήρχε εκεί του Απόλλωνα Μαλεάτα. Από εκεί ξεκίνησε η 

λατρεία την 3η π.Χ. χιλιετία. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το χώρο αναπτύχθηκε το 

Ασκληπιείο, ένα χώρο ο οποίος πραγματικά φέρνει την ειρήνη της ψυχής όπως γράφει 

στο «Κολοσσό στο Μαρούσι», ο Μίλλερ.  

 

Ο δεύτερος πόλος είναι η ανάδειξη όλου αυτού του περιεχομένου σε ένα Μουσείο. Όχι 

αυτό το Μουσείο το οποίο υπάρχει σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ περιορισμένο και 

παλαιομοδίτικο, αλλά σε μια έκθεση, στην οποία και η βιοποικιλότητα της περιοχής, αλλά 

και η εξέλιξη της ιατρικής από τη μαγική στην πραγματική φροντίδα, να αναπτύσσεται 

χωρίς καμία διακοπή. 

 

Ο τρίτος στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου Ασκληπιείων. Το Ασκληπιείο 

της Επιδαύρου έστειλε γύρω στα 170 ιερά σε όλη τη Μεσόγειο, διαδίδοντας την λατρεία 

του Ασκληπιού και ουσιαστικά τη φροντίδα της υγείας σε όλη τη Μεσόγειο. 

 

Τα μεγαλύτερα Ασκληπιεία όπως είναι της Περγάμου, ή της Ρώμης ή της Μασσαλίας και 

ούτω καθ’ εξής, προέρχονται από αυτό το ιατρικό κέντρο. Με αυτό το Δίκτυο θα δείτε 

ότι θα δραστηριοποιήσουμε όλη τη διεθνή κοινότητα για την προβολή αυτού του 

θησαυρού, ο οποίος υπάρχει στην Επίδαυρο. 

 

Το τέταρτο σημείο είναι οι πολιτιστικές δράσεις που θα γίνονται μέσα από την βίωση του 

Ασκληπιείου και τα ιατρικά Συνέδρια, ο ιατρικός τουρισμός, κυρίως τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, οπωσδήποτε το θέατρο, αθλητικές εκδηλώσεις και ούτω καθ’ εξής. 

 

Και το πέμπτο ζητούμενο είναι η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα.  

 

Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις ο αρχαιολογικός χώρος γίνεται πολύ μεγαλύτερος. Το 

πρώτο που προτείνεται είναι η αλλαγή της πρόσβασης στο ιερό. Βεβαίως θα μείνει αυτή, 

η οποία πηγαίνει απ' ευθείας στο θέατρο, αλλά για να βιώνει κανείς την πραγματική 
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σημασία του ιερού, πρέπει να μπαίνει από τα αρχαία προπύλαια. Το θέατρο είναι στο 

τέλος του ιερού, τα προπύλαια στο βορρά. Τα προπύλαια είναι ο φυσικός χώρος, από τον 

οποίο πρέπει να μπει κανείς για να παρακολουθήσει κατόπιν την βίωση όλων των 

κτηρίων και της λειτουργίας τους μέχρι να φτάσει και στο θέατρο, έτσι ώστε με 

στοχευμένες διαδρομές να συλλάβει την πραγματική μορφή και τη λειτουργία των 

οικοδομημάτων.  

 

Και βεβαίως το θέατρο θα συνεχίσει να αποτελεί ένα βασικό πόλο και σύγχρονης 

ψυχαγωγίας, αλλά και υπαινιγμού στον ρόλο, τον οποίο έπαιζε στην αρχαιότητα, δηλαδή 

της θεραπείας της ψυχής. Οι αρχαίοι γιατροί έλεγαν ότι όποιος έπασχε από νεύρωση 

έπρεπε να παρακολουθεί τραγωδίες και όποιος έπασχε από ψυχικές διαταραχές μουσικές 

εκδηλώσεις. 

 

Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία ενός καινούργιου χώρου έκθεσης. Το παλιό 

Μουσείο δεν θα πάψει να υπάρχει, διότι είναι ένα Μουσείο Μουσείου. Είναι από τα 

πρώτα Μουσεία το οποίο πήρε μέσα του -πολύ προοδευτικό για την εποχή του- 

αναπαραστάσεις κτηρίων. Το άλλο παράλληλο είναι στο Βερολίνο θα το ξέρετε με τις 

μερικές ανασυνθέσεις κτηρίων από τη Μίλητο και αλλού. 

 

Θα μείνει αφού φύγουν όλα τα κινητά ευρήματα και θα μπουν μέσα οι οικοδομικές 

επιγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο τι γινόταν για τα κτήρια την εποχή εκείνη. Οι 

αρχαίοι ήταν πάρα πολύ καλύτεροι από εμάς στην απόδοση ευθυνών. Κάθε χρόνο οι 

επιγραφές λένε σε ποιον εργολάβο δόθηκε το έργο, τι έκοψε στο λατομείο, τι έφερε στο 

ιερό, τι τοποθετήθηκε στο ιερό και πως έκαναν όλα αυτά για κάθε χρόνο.  

 

Αυτά θα μπουν εκεί μέσα, ενώ ένα καινούργιο Μουσείο σε μια διακριτική θέση είναι αυτό 

το οποίο προτείνουμε να πάρει όλα τα κινητά στοιχεία, όπως είναι οι επιγραφές, τα 

ανάγλυφα, τα ιατρικά εργαλεία, ιατρικά άλλα αντικείμενα όπως π.χ. τα κύπελλα που 

βλέπετε για φάρμακα, ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

θεραπείας της υγείας. 

 

Ο τρίτος άξονας είναι το δίκτυο των Ασκληπιείων. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να 

σας ανακοινώσω ότι η κα Υπουργός Πολιτισμού έβαλε την τελευταία υπογραφή σε αυτό. 

Σε αυτό συμμετέχουν εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού και τους κατά τόπους Εφόρους 

του, οι Δήμοι Τρικάλων, Τρίκκης από όπου ήταν ο Ασκληπιός, Επιδαύρου όπου υπήρχε 

το μεγαλύτερο Ασκληπιείο και Κω όπου έχουμε τον Ιπποκράτη βέβαια με την πολύ 

πρώιμη επιστημονική ιατρική. Το Δίκτυο αυτό προβλέπει να μπουν μέσα Δήμοι που έχουν 

μεγάλα Ασκληπιεία που έστειλε η Επίδαυρος. 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Κέντρο Μελέτης, Συνέδρια και τα λοιπά καθώς κι ένα 

τελευταίο η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Ήδη στην Επίδαυρο λειτουργεί η έκθεση 

τοπικών προϊόντων κάθε καλοκαίρι. Αυτό ήταν το γενικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη επί 

υπουργίας του Γιάννη Μανιάτη είχε προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί με 5,5 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 

Η αλλαγή της Κυβέρνησης δεν επέτρεψε να συνεχιστεί αυτό, αλλά είχαμε την τύχη να 

προκηρυχθεί ένα άλλο πρόγραμμα από το ίδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και να 

καταλήξει σε μια προγραμματική σύμβαση περιορισμένη μεν, με 980.000 €, η οποία όμως 

ξεκινάει με τα πιο ουσιαστικά που πρέπει να γίνουν, τα οποία και θα αποτελέσουν 

πιστεύουμε την αφετηρία ώστε να προχωρήσουμε αργότερα και στα επόμενα βήματα. 
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Και το πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει αυτή η προγραμματική, είναι η ευρύτερη 

περίφραξη, η οποία περιλαμβάνει ό,τι ήταν απ' έξω και ήταν πολλά μνημεία απ' έξω από 

την προστατευτική περίφραξη που υπήρχε. Προβλέπει την είσοδο από τα αρχαία 

προπύλαια με ένα αντίστοιχο parking, ένα περίπτερο ενημέρωσης, ένα κήπο φυτών, 

στοχευμένες διαδρομές και σύνδεση με το ιερό του Μαλεάτα. 

 

Σχετικά με τον κήπο των θεραπευτικών φυτών θα μιλήσει ο κ. Κουτσιανάς. Πρέπει να 

πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την προσφορά της μελέτης από την APIVITA. 

Είναι μια εξαιρετική μελέτη, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο διερχόμενο προς τα 

προπύλαια να δει όλα τα θεραπευτικά φυτά, τα οποία ευδοκιμούν και στην περιοχή αλλά 

και αλλού και τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι.  

 

Εδώ είναι τα σχέδια διαμόρφωσης και επίσης οι διαδρομές, οι στοχευμένες πλέον 

διαδρομές, οι οποίες θα γίνουν και θα οδηγούν τον επισκέπτη - ακριβώς με τον τρόπο με 

τον οποίο βίωνε ο αρχαίος την προσέγγιση και στο ιερό και στο Θεό - στην ανάλογη 

βίωση του ιερού και σήμερα. Οι διαδρομές αφορούν το κέντρο του ιερού και το ιερό του 

Μαλεάτα. Από το κυρίως ιερό δημιουργείται και ένας αυτοκινητόδρομος εν μέρει 

χαραγμένος, ο οποίος θα οδηγεί πλέον τον επισκέπτη και στο ιερό του Απόλλωνα 

Μαλεάτα, το οποίο είναι το λίκνο αυτής της λατρείας. Εκεί γεννήθηκε αυτή η λατρεία ήδη 

από την 3η π.Χ. χιλιετία στο τέλος της 3ης χιλιετίας έχουμε τις πρώτες φροντίδες υγείας σε 

επίπεδο υπερβατικό. 

 

Το γραφείο “Dromos Consulting” - ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Ζέκκο ιδιαίτερα-

προσέφερε τη μελέτη για τη δημιουργία ενός κανονικού βιώσιμου δρόμου προς το ιερό 

του Μαλεάτα, ώστε να μπορεί να πηγαίνει και ένα πούλμαν εκεί. 

Τελειώνω λέγοντας ότι είμαστε ευγνώμονες όλοι όσοι δουλεύουμε στην Επίδαυρο για την 

επαφή μας με τα εταιρικά αυτά μέλη τα οποία μας έχουν προσφέρει τις μελέτες. Η 

INTERAMERICAN μας έχει χρηματοδοτήσει την τελική μελέτη, η οποία θα γίνει για τις 

διαδρομές με το ποσό των 40.000 €. Η APIVITA μας έχει προσφέρει τη μελέτη για το 

βοτανικό κήπο και το γραφείο του κ. Ζέκκου για το δρόμο αυτό. 

 

Η επαφή μας με αυτούς τους ανθρώπους μας έχει πλουτίσει ιδιαίτερα. Σας λέω ότι 

μεγάλωσε την ευαισθησία μας η INTERAMERICAN με το Συνέδριο, το οποίο έκανε για 

τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ώστε να μας κάνει να δημιουργήσουμε ειδικές 

διαδρομές για τους ΑμεΑ. Επίσης, με την APIVITA βρισκόμαστε και σε άλλες διαδρομές. 

Είμαι στο Συμβούλιο του Αρσακείου και ξέρω ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα της 

APIVITA απλώνεται στα σχολεία, όπου έχουν βοηθήσει ώστε να γίνει και εκεί ένας 

βοτανικός κήπος και οι 6.000 μαθητές του Αρσακείου να μπορούν να βλέπουν αυτό το 

θαυμάσιο δημιούργημα της φύσης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα εταιρικά μέλη τα οποία 

μας έχουν βοηθήσει». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Λαμπρινουδάκης έδωσε το λόγο στον κ. Κουτσιανά, πρόεδρο της 

Εταιρείας APIVITA. Ο κ. Κουτσιανάς ανέφερε τα εξής: 

 

«Να σας ευχαριστήσω κ. προεδρεύοντα για την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε και 

εδώ και να σας πω όλοι πιστεύω ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε σε αυτή την 

οικογένεια.  
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Πραγματικά αξίζει τον κόπο να δούμε όλοι αυτή την αλλαγή που έχουμε υποστεί σήμερα. 

Αφού έχει καταφέρει ο αγαπητός Σταύρος να μας βάλει στην ευγενή άμιλλα του πόσο να 

προσφέρουμε περισσότερο. Αυτό είναι και η μεγάλη του επιτυχία και βεβαίως όλων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το να πούμε δηλαδή ότι το "ΔΙΑΖΩΜΑ" σήμερα είναι η μικρή Ελλάδα, είναι πολύ 

σημαντικό. Έτσι θα έπρεπε να είμαστε και βεβαίως κι άλλες επιχειρήσεις όχι μόνο εμείς, 

αλλά κι άλλες επιχειρήσεις βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Μόνο που είμαστε λίγοι. 

 

Θα αναπτύξω το κομμάτι της APIVITA και θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους μαζί να 

έρθετε να δείτε πραγματικά πως είναι μια επιχείρηση που πιστεύει στο ευ και αεί 

επιχειρείν, δημιουργείν και καινοτομείν. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να βιώσουμε όπως βιώνουμε εδώ μια επιχειρηματικότητα, γιατί 

μέχρι τώρα οι επιχειρηματίες είχαμε ταυτιστεί όλοι με τους απατεώνες και συμβάλλαμε 

όλοι σε αυτό. Το πιο σημαντικό και η πιο υγιής κοινωνική οντότητα είναι η 

επιχειρηματικότητα, αλλά και η αειφόρος ανάπτυξη. 

 

Όταν ξεκινούσαμε με τη Νίκη όντας και οι δύο φαρμακοποιοί τρία πράγματα εκείνη την 

εποχή αγκαλιάσαμε και θα σας πω πως: την ελληνική φύση, τη βιοποικιλότητά της, τη 

μελισσοκομεία και βεβαίως τον Ιπποκράτη για να δώσουμε το ολιστικό. Πίσω όμως από 

τον Ιπποκράτη κρυβόταν τρεις γίγαντες: ο Σωκράτης με το «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα». 

Ξεκινήσαμε δηλαδή από μηδενική βάση και δημιουργήσαμε "business as usual", ένα 

business με ηθική, με φιλοσοφία, με αξίες.  

 

Δεύτερος κολοσσός ο Πλάτων. Τι μας δίδαξε ο Πλάτων; «Όμοιος ομοίω αεί πελάζει». 

Όπως ακριβώς μοιραζόμαστε εδώ στο ΔΙΑΖΩΜΑ αυτό το προϊόν που λέγεται πολιτισμός, 

πρέπει να το μοιράζονται και οι πελάτες. Να δίνει σε κάποιον δηλαδή πράγματα τα οποία 

θα τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος. 

 

Και το τρίτο και σημαντικό και εδώ θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, ο Αριστοτέλης με το 

«όλα τα πράγματα –όπως μας διδάσκει- πρέπει να στοχεύουν στο ανώτερο κοινό καλό». 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εμείς βγάλαμε τη λέξη «εταιρική» και είπαμε κοινωνική 

ευθύνη και εδώ είναι η πρόταση: 

 

Να αναδείξουμε, μια και υπάρχουν οι κολοσσοί αυτοί της αρχαίας Ελλάδας, τον 

Αριστοτέλη ως τον πατέρα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τι να πούμε για τον 

Ιπποκράτη; Ο μεγαλύτερος, ο σύγχρονος πατέρας της ιατρικής, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος 

και ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας.. Μην παρεξηγηθώ: η επιχείρηση σήμερα είναι καλό 

πράγμα, είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να κάνουμε επιχειρήσεις.  

 

Ποια όμως; «Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον». Το φάρμακό σου η τροφή σου, η τροφή 

σου το φάρμακό σου, δηλαδή αγροδιατροφικά. Το προλαμβάνειν του θεραπεύειν που λέμε 

εμείς στις επιχειρήσεις και το μέγιστο που είπε «ηγεμονικότερον απάντων φύσις».  

 

Αν δείτε στην φιλοσοφία μας υπάρχει το people planet profit. Πήραμε το κόσμημα και 

κάναμε την κοσμετολογία APIVITA: δυο μέλισσες μαζί άρα τα μελισσοκομικά μας, στο 

κέντρο την κυψέλη τις δυο μέλισσες που βγάζουν το μέλι και το ρίχνουν στην κερήθρα 

και η σύνδεση βεβαίως με τον μινωικό πολιτισμό, με τον πολιτισμό μας και με την αρχαία 

Ελλάδα». 
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Στο σημείο αυτό ο κ. Κουτσιανάς έκανε αναφορά στη συζυγό του, κ. Νίκη Κουτσιανά 

και στη συμβολή της στη δημιουργία της επιχείρησης. 

 

Σχετικά με τους βοτανικούς κήπους ο κ. Κουτσιανάς ανέφερε τα εξής: «Από ό,τι θα 

γνωρίζετε οι περισσότεροι η APIVITA από το ξεκίνημα λόγω του Ιπποκράτη είχε 

αγκαλιάσει όλη την ιπποκρατική αντίληψη και την ολιστική θεραπεία. Όταν ήρθε ο 

Γερουλάνος μαζί με τον Μερκούρη να φτιάξουμε τον πρώτο κήπο στην Κω, του είπαμε 

ότι αμέσως θα το κάνουμε.  

 

Κάναμε εξαιρετικές εκδηλώσεις, δημιουργήσαμε δηλαδή κήπους παντού. Σήμερα έχουμε 

οκτώ κήπους, αλλά όλα είναι κάτω από ανανέωση – αναθεώρηση. Ένας από αυτούς τους 

κήπους είναι και ο δικός μας ο κήπος που θα κάνουμε στην Επίδαυρο. Οι κήποι δηλαδή 

που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή ανήκουν στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία έχω 

την τιμή να είμαι πρόεδρος σε αυτό. 

 

Δηλαδή έχουμε κήπο στην Κω, δημιουργούμε στην Επίδαυρο, έχουμε κανονίσει και στα 

Τρίκαλα. Άρα υπάρχει ένα τέτοιο τρίγωνο, το οποίο θα το αναπτύξουμε στη λογική 

βεβαίως και του Ιπποκράτη, αλλά κυρίως του Ασκληπιού. 

 

Θα ήθελα τώρα να σας πω δυο πράγματα για τον κήπο αυτόν, τον οποίο θα τον δείτε σε 

λίγο καιρό. Έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα. Είχα την τύχη να είμαι συνομιλητής με 

τον Google και τους άρεσε τόσο πολύ η λογική των κήπων, που θα τους αποτυπώσουμε 

στο Google σε τρισδιάστατη μορφή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το έργο θα πάρει μεγάλη 

προβολή.  

Επίσης, έχουμε όλα τα φυτά σηματοδοτημένα με QRcode που χτυπάνε στη δική μας data 

base μέσω των smart phone. 

 

Ακόμη μια δράση είναι το παραμύθι που θα κάνουμε για τον Ασκληπιό, το οποίο είναι 

πολύ σημαντικό και το χορηγεί η APIVITA.  

 

Θέλω, όμως, να αναφέρω κάτι σχετικά με το όραμα που ανέφερε ο πρόεδρος. "Λείπει το 

όραμα, εσύ και το δοξάρι". Δεν τα έχουμε και τα άλλα. Και οράματα μπορεί να έχουμε 

που μπορεί να οδηγήσουν σε ονειροπόληση. Όταν ονειρευτείς, θα κάνεις κάτι και αν 

κάνεις κάτι, θα ξαναονειρευτείς. Συνωμοτούν όλα υπέρ της μικρής Ελλάδας, εφ’ όσον 

αυτή έχει όραμα, στρατηγική, βάζει στόχους και προτεραιοποίηση και ελέγχει τα 

οικονομικά.  

 

Η μικρή Ελλάδα, λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή εδώ και σε κάποιες επιχειρήσεις. Η μεγάλη 

Ελλάδα, όμως, του ωχαδελφισμού, επικρατεί σήμερα. 

 

Και σε αυτή την κατάσταση έχω δυο προτάσεις: α) να μπούμε στη διαδικασία της 

ενίσχυσης του Διαζώματος για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μέσα από αυτό την άλλη 

επιχειρηματικότητα, β) να πετύχουμε την εθνική συνεννόηση. Δυστυχώς, ποτέ δεν 

συνεννοηθήκαμε, λείπουν οι συνέργειες, δε θέλουν να συνεργαστούν, μισούν τη 

συνεργασία. 

 

Γιατί; Γιατί όλα ξεκινάνε από το πώς θα επιβιώσουμε την επόμενη τετραετία, ενώ εμείς 

εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Αγαπάμε και αδιαφορούμε! Προχωράμε, 

φτιάχνουμε, αυτό που έχετε κάνει δηλαδή και εσείς. 
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Όμως, το θέμα είναι πως αυτό θα επικοινωνηθεί στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, 

καθώς και η μεγάλη συμβολή των επιχειρήσεων σε αυτό.  

 

Πρώτα πρέπει να δούμε το brand name της Ελλάδας. Όπου και να πάμε όταν πούμε 

Έλληνες, μας λένε «περάστε!».Γιατί; Για τον πολιτισμό προφανώς. Και θα προχωρήσω 

λίγο παρακάτω για να πω ότι υπάρχει το όραμα, υπάρχει το brand από πάνω Ελλάδα. 

Έχουμε όραμα, έχουμε φιλοσοφία, έχουμε αξίες, το θέμα είναι να συνεννοηθούμε. 

 

Και εδώ, πρόεδρε του Διαζώματος, κατάφερες και τους αδελφοποίησες όλους, ενώ εμείς 

στις επιχειρήσεις όχι.   

 

Σχετικά με τις χορηγίες της APIVITA: έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό project που θα 

αγκαλιάσει και το "ΔΙΑΖΩΜΑ", το ΠΙΝΔΟΣ Herb. Επιλέξαμε τρία βότανα και κάναμε 

δυο σημαντικά προϊόντα τα ΠΙΝΔΟΣ Herb. Με όλο το μικτό περιθώριο κέρδους που 

μέχρι στιγμής είναι 52.000 €, πήγαμε εκπαιδεύσαμε στο Λονδίνο 7 καθηγητές από σχολειά 

της Πίνδου. Επομένως, σήμερα συμμετέχουν 650 παιδιά στο πρόγραμμα για τον 

οικολογικό αλφαβητισμό.  

 

Ένα άλλο θέμα για το πως θα συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" 

είναι αυτά που κάνουμε όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα και τα μελισσοκομικά 

προϊόντα. Η APIGAIA, η νέα εταιρεία που έχουμε, θα κάνει τρία πράγματα: α) μελίσσια 

(μελίσσια όμως με οικολογική αναβάθμιση), β) αρωματικά φυτά με αναγεννητική 

γεωργία και γ) Spa και οι θερμές πηγές που είναι και ο μεγάλος πλούτος που έχουμε και 

πρέπει κι αυτό να το αναδείξουμε. 

Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση, μετράει με dron βιοσένσορες στο χώμα, την ατμόσφαιρα και από την 

άλλη μεριά μετράει δυο δραστικά συστατικά. Αυτό σκεφτείτε είναι εσωτερική πλατφόρμα 

με την AGRONOV που μπορεί να παραμετροποιηθεί. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που 

πράγματι μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια του Διαζώματος… 

 

Και θα κλείσω λέγοντας ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Το βιογραφικό της Ελλάδας είναι ο 

πολιτισμός της. Έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες: πολιτισμό, παιδεία και ελληνική φύση.  

Σε αυτά, όμως, υπάρχει πάντα ο κύκλος της αειφορίας: "people planet profit". Γι' αυτό 

πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στο παράδειγμα της μικρής Ελλάδας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ νάτο 

γίνεται στην πράξη». 

 

Εν συνεχεία, ο συντονιστής έδωσε το λόγο στον κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνο, Σύμβουλο 

Διοίκησης στην ΕΛΠΕΝ Α.Ε., ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«Ο τίτλος στη μικρή μου εισήγηση θα ήταν"Τι κάνει μια εταιρεία να αγκαλιάσει το όραμα 

του Μπένου". Ως παλιός συνεργάτης του Σταύρου Μπένου, η φαρμακευτική βιομηχανία 

ΕΛΠΕΝ παραδοσιακά ακολουθεί το δόγμα της διακριτικής επικοινωνίας γι' αυτήν 

ακριβώς τη σύμπραξη με τον αγώνα του Σταύρου Μπένου. 

 

Αυτή η μη φωνασκία στην επικοινωνία προέρχεται από την τυφλή εμπιστοσύνη που 

υπάρχει στον άνδρα Μπένο και στους άξιους συνεργάτες του. Όλα αυτά τα χρόνια της 

συνεργασίας άνθρωποι της ΕΛΠΕΝ έρχονται εδώ, αλλάζουν χαμόγελα με εσάς όλους, 

υπάρχει γενικά ένα πολύ καλό κλίμα, αλλά δεν ξέρω αν ξέρετε ποια είναι αυτή η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ. 
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Δράττομαι της ευκαιρίας να σας πω δυο πράγματα για την αγαπημένη μου ΕΛΠΕΝ. Γιατί 

το έργο της ΕΛΠΕΝ απέναντι στην κοινωνία και όχι μόνο απέναντι στο φαρμακευτικό 

κόσμο είναι σημαντικό.  

 

Θα προσπαθήσω να καταδείξω πως η πορεία της ΕΛΠΕΝ στην αγορά και στην κοινωνία 

καταλήγει σε αυτό το παραμύθι της Επιδαύρου, στο οποίο είμαστε συγχορηγοί.  

 

Από την πρώτη στιγμή της εταιρείας μας, πάνω από 93 χρόνια, η εταιρεία μας συμμετείχε 

άοκνα και αδιάκοπα σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τότε δεν υπήρχε ο 

όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη». Ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου και των 

παιδιών του να βοηθήσουμε. Αν και δεν υπήρχε ο όρος, επί της ουσίας αυτό έκαναν, 

εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

 

Και έδιναν οι άνθρωποι αυτοί πάντα έμφαση στον ακριτικό τομέα, γιατί και ο ιδρυτής 

της ΕΛΠΕΝ, Δημήτρης Πενταφράγκας είναι ακρίτας από το φυλάκιο Ορεστιάδας. Γι' 

αυτό δίναμε πάντα έμφαση και στην ακριτική Ελλάδα που έχει παράπονα και αισθάνεται 

ξεχασμένη. 

 

Θα σας πω πολύ λίγα πράγματα για κάποια χαρακτηριστικά προγράμματα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης που κάναμε. Πάντα προσπαθούσαμε να αφήνουμε διακριτικά το 

ίχνος μας, αλλά με έργα που είχαν δημιουργική πνοή και ουσία. Άφηναν κάτι στο 

οικοσύστημα ουσιαστικά και αυτό είναι το ζητούμενο. 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση εργασιών για υδροδότηση 

στα ελληνικά νησιά, για τη δημιουργία παιδικών χαρών και για την προσφορά 

εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού.  

 

Και βέβαια στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων πάντα βοηθούσαμε τα μικρά αγροτικά 

ιατρεία. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των προγραμμάτων 

βλέπαμε πόσο πολύτιμες ήταν αυτές οι δράσεις για την κοινωνία.  

 

Ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα ήταν ένα ταξίδι στην ακριτική Ελλάδα με πυξίδα την 

υγεία. Πήγαμε με τον Ερυθρό Σταυρό και κάναμε σε παιδιά ένα πρόγραμμα πρώτων 

βοηθειών σε 25 ακριτικές περιοχές σε απομακρυσμένα χωριά της Θράκης και των 

Ιωαννίνων και σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Πολύτιμη εμπειρία. 

 

Ένα ακόμη πρόγραμμα ήταν η "αποστολή διαβήτης", ακόμη το "Είσαι μέλος της λύσης, 

γίνε μέλος της ομάδας" με την αφιλοκερδή συμμετοχή Ολυμπιονικών και σπουδαίων 

αθλητών. Αυτά έλαβαν χώρα σε δέκα μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ήταν ουσιαστικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό να ενημερωθούν οι τοπικές οικογένειες πόσο 

σημαντικό πράγμα είναι η καθημερινή άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή. Και βέβαια 

αδράξαμε την ευκαιρία και δώσαμε αθλητικό εξοπλισμό στα παιδιά.  

 

Ένα άλλο πολύτιμο πρόγραμμα ήταν η επί οκτώ χρόνια χορηγία του χρυσού ολυμπιονίκη 

ΑμεΑ Χρήστου Ταμπαξη.  

 

Κάναμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με την ελληνική αντικαρκινική εταιρεία και 

επαναλειτούργησε μια κινητή μονάδα μαστογράφου σε όλη τη χώρα με δωρεάν βέβαια 

εξετάσεις και μαστογραφίες σε γυναίκες όλης της χώρας.  
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Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια η πορεία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και 

βέβαια όλοι ξέρουμε ότι μεγαλύτερη χαρά παίρνεις δίνοντας, παρά παίρνοντας.  

 

Τα παραπάνω ενδεικτικά προγράμματα που σας είπα παρουσιάζουν το αποτύπωμα της 

εταιρείας μας στη κοινωνία. Καταλήγω και φτάνω στην υπόθεση "ΔΙΑΖΩΜΑ  

 

Όσον αφορά στο αρχαιολογικό αφηγηματικό παραμύθι που περιστρέφεται γύρω από το 

Ασκληπιείο της Επιδαύρου και το αρχαιολογικό πάρκο της η συναρπαστική νεαρή κυρία 

Εύη Παπαδοπούλου θα σας πει περισσότερα πράγματα αργότερα. Στη χορηγία αυτού του 

προγράμματος με μεγάλη περηφάνια συμμετέχουμε, μας κάνει να αισθανόμαστε σαν 

εταιρεία ότι αυτό το παραμύθι προσφέρει παραμυθία ήτοι παρηγοριά στους 

δοκιμαζόμενους σύγχρονους Έλληνες. Και άρα κουμπώνει πάρα πολύ με αυτά που 

επιδιώκουμε και αναζητάμε να προσφέρουμε και θεωρούμε ότι είναι ένα ιδανικό σημείο 

της πορείας της εταιρείας μας. 

 

Γιατί αυτό το συγκεκριμένο παραμύθι διευκολύνει την αξιοποίηση της εθνικής μας 

παρακαταθήκης και βάζει τις συντεταγμένες για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Ευάγγελος Κεραμίδας, πλαστικός χειρουργός, ιδρυτής 

της εταιρείας Kosmesis. Ο κ. Κεραμίδας ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

« Πιστεύω πάρα πολύ στην εικόνα. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το άγαλμα κινητοποιεί το 

όμμα της ψυχής που έλεγε ο Πλάτωνας, το τρίτο μάτι όπως έλεγαν, για να μπορούν να 

δουν το θείο και όποιος γλύπτης δεν το έκανε άγαλμα, δηλαδή δεν προκαλούσε 

αγαλλίαση, πλήρωνε πρόστιμο. 

 

Εγώ θα προσπαθούσα με τις εικόνες να σας ερεθίσω αυτό το τρίτο όμμα, για να μπορείτε 

να καταλάβετε την ουσία μιας παρουσίασης και ίσως να κρατήσετε και δυο πράγματα, 

φεύγοντας από εδώ. Αφού όμως δεν μπορώ να ερεθίσω το τρίτο μάτι σας, ελπίζω να μην 

ερεθίσω τα νεύρα σας. 

 

Είμαι ερωτευμένος αγαπητοί μου φίλοι. Έχω αυτή την πλατωνική, φαιδρική μανία των 

προγόνων μας, είμαι ερωτευμένος με την αρχαία Ελλάδα, είμαι ερωτευμένος με την 

ελληνική γραμματεία, είμαι ερωτευμένος με τις 500 ιδιοφυΐες που βγήκαν μέσα σε 200 

χρόνια σε αυτή τη μικρή χώρα, είμαι ερωτευμένος με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" αν και δεν έχω 

προσφέρει σχεδόν τίποτε. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτή τη μεγάλη τιμή.  

 

Είμαι πλαστικός χειρουργός. Ονομάζω Kosmesis από το kosmos την εταιρεία μας. Είμαι 

ερωτευμένος με τον κ. Μπένο, τον Ευδόκιμο, την Εύη, την ΕΛΠΕΝ, την APIVITA, το 

Ασκληπιείο. 

 

Και γιατί είμαι ερωτευμένος με το Ασκληπιείο και με την Επίδαυρο; Ο Κρατύλος στον 

Πλάτωνα έχει 13 ωραίους κανόνες πως μπορείς να βρεις την ουσία της ελληνικής λέξης.  

 

Τι σημαίνει Επίδαυρος; Χώρισέ τα στα δύο: Επίδ-αύρος. Που επιδρά; Στην αύρα. Ποια 

είναι η αύρα στην ελληνική γραμματεία; Η ψυχή. Που επιδρά δηλαδή το όνομα; Στην 

ψυχή. Το ήξεραν οι αρχαίοι γι' αυτό το ονόμασαν Επίδαυρο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στην 

αρχαία ελληνική γραμματεία. Ανοίξτε τον Κρατύλο του Πλάτωνα και θα τα δείτε όλα 

αυτά. Άρα πώς να μην επιδράσει μέσα σε εμένα η Επίδαυρος όταν έχει μέσα σε αυτό το 

περίκαλλο χώρο της, τα πάντα που εκφράζει ο πολιτισμός μας.  
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Θέατρο. Εφεύρεση των Ελλήνων. Τρομερή πνευματική ωρίμανση ενός λαού για να 

μπορέσει να γνωρίσει τον εαυτό του. Το στάδιο, γυμνικοί αγώνες, όπου το «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ 

ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» είχε μεγάλη δύναμη για να μπορέσει να γίνει κάθαρση, το ίαμα. 

Κάθε τέσσερα χρόνια μαζεύονταν να αγωνιστούν οι Έλληνες, η Ολύμπια ιδέα εκεί και 

σταματούσαν όλοι οι πόλεμοι. 

 

Αγάλματα παντού, αγαλλίαση, τρίτο μάτι, αγνότητα ψυχής να δω το θείο. Οι θεοί, η 

οικογένεια εκεί, Απόλλωνας πάνω στο λόφο, Ασκληπιός ο γιος του κάτω. 

Αρχιτεκτονήματα, ομορφιά, κάλλος, η θεότητα παρούσα όχι σαν τιμωρός, αλλά σαν 

βοηθός για να μπορέσει να θεραπεύσει τους ανθρώπους. Και όλος ο μυστικισμός του 

Ελληνισμού, εκεί. Που; Στη Θόλο. Η Θόλος είναι ένα υπέροχο οίκημα με τους δωρικούς 

και ιωνικούς κίονες, με τις τρομερές ζωγραφιές του έρωτα και της μέθης, σκεφτείτε οι 

αρχαίοι Έλληνες ζωγράφιζαν τη μέθη. Και όμως κανείς δεν ξέρει τι γινόταν στο 

Λαβύρινθο στο κέντρο της Θόλου.  

 

Και αυτός είναι και ο μυστικισμός του ελληνικού πολιτισμού. Κανείς δεν μπορεί να 

απαντήσει, γιατί σε με τόσο μικρή χώρα μέσα σε 200 χρόνια γεννήθηκαν 500 ιδιοφυΐες 

που άλλαξαν το χρόνο, το χώρο και τον πολιτισμό. Που αλλού ξανάγινε; Πότε θα 

ξαναγίνει; Ποτέ. Να λοιπόν όλα μαζεμένα στην Επίδαυρο. 

 

Αλλά υπάρχει κι ένας άλλος λόγος για εμένα. Είμαι ασκληπιάς, είμαι γιατρός, θυμάμαι 

εκείνη την επιγραφή που δεν σώθηκε ακόμη, που λέει «ἁγνὸν χρὴ ναοῖο θυώδεος ἐντὸς 

ἰόντα ἔμμεναι· ἁγνεία δ' ἐστὶ φρονεῖν». Δεν βρέθηκε, αναφέρεται μόνο και από τον 

Καββαδία, αλλά αναφέρεται και από πολύ παλαιότερους συγγραφείς. Και τι λέει αυτό; 

Πρέπει να είσαι αγνός για να μπεις εδώ. Στο Ασκληπιείο της Αστυπάλαιας έπρεπε να 

φοράς και λευκά σαν σύμβολα της αγνότητας. 

 

Πως είχαν καταλάβει οι αρχαίοι Έλληνες ότι η θεραπεία έρχεται από μέσα μας. Όταν 

εμείς θα γίνουμε αγνοί, θα μπορούμε να δούμε το θείο. Ποιο είναι το θείο; Ο Ασκληπιός; 

Ο Απόλλωνας; Ο Χριστός; Μήπως είμαστε εμείς οι ίδιοι, που κινητοποιούμε τις θεϊκές 

δυνάμεις για να αυτοθεραπευτούμε;  

 

Αγαπητοί μου πιστεύω τα επόμενα 20-50 χρόνια στο γιατρό δεν θα πηγαίνεις για να σε 

θεραπεύσει. Θα πηγαίνεις για να σου κινητοποιήσει τις δικές σου δυνάμεις, για να 

αυτοθεραπευτείς. Αυτός είναι ο Ασκληπιός, αυτός είναι ο Απόλλωνας, αυτός είναι ο 

Χριστός που έρχεται στα όνειρά μας και μας θεραπεύει. Εμείς οι ίδιοι. Αν το 

κινητοποιήσουμε, θα θριαμβεύσουμε. 

 

Ένα τρίτο, είμαι και Τρικαλινός, μισός Τρικαλινός – μισός Καρδιτσιώτης. Πονάω ακόμη 

που τα Τρίκαλα γράφονται με ένα «κ». Όλοι με ρωτάνε «που είναι τα τρία καλά», 

επιτέλους θα πρέπει οι Δήμαρχοι να αλλάξουν το ένα «κ» να το κάνουν δύο «κ», να 

θυμίζει την Τρίκκη. 

 

Και μάλιστα είχα τη μεγάλη τύχη ο πνευματικός μου πατέρας, ο νονός μου να είναι 

τέσσερις τετραετίες Δήμαρχος των Τρικάλων, ο Κωνσταντίνος Παπαστεργίου και τώρα 

είναι ο γιός του.  
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Είμαστε δυστυχισμένοι οι Τρικαλινοί, γιατί το μεγαλύτερο και παλαιότερο και ίσως το 

επιφανέστερο Ασκληπιείο, δεν είναι της Επιδαύρου. Ήταν της Τρίκκης. Και όμως είναι 

θαμμένο στο κέντρο της πόλης.  

  

Υπάρχει ένα κομμάτι ανάμεσα σε έξι ναούς που είναι χτισμένοι από πάνω και αν πάτε 

στα Τρίκαλα θα καταλάβετε που ήταν το θέατρο. Σκεφτείτε τι θέατρο θα έπρεπε να ήταν 

αυτό της Τρίκκης, που πιθανό να ήταν μεγαλύτερο της Επιδαύρου. Όλα τα Τρίκαλα ήταν 

σίγουρα το Ασκληπιείο και δίπλα ποιος είναι; Ο υποτιθέμενος πατέρας του Ασκληπιού, ο 

Ληθαίος το ποτάμι. 

 

Και για να κάνω τον λόγο πράξη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια οικογενειακή μου 

στιγμή. Πριν από ενάμιση χρόνο, ήμουν 50. Ήθελα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Δεν 

έχω γιορτάσει ποτέ γενέθλια στη ζωή μου, δεν μου αρέσουν οι γιορτές, δεν ξέρω γιατί 

έχω απέχθεια, παρ' όλο που είμαι πλαστικός χειρουργός. 25 Αυγούστου τα γενέθλιά μου. 

Και τι θα κάνει ένας πλαστικός χειρουργός; Θα πρέπει να κάνει μεγάλα πάρτυ, να καλέσει 

celebrities, να κάνει καλό marketing; 

 

Δεν μου άρεσαν αυτά. Τι έκανα; Ένα πολύ απλό πράγμα: κάλεσα αυτούς που αγαπούσα, 

τους πήγα στο Ναύπλιο και 25 Αυγούστου είχα κανονίσει ξενάγηση στην Επίδαυρο.  

 

Ξαφνικά είχαν φύγει όλοι, ήμασταν μόνοι μας με την ξεναγό στο θέατρο της Επιδαύρου. 

Η ξεναγός είχε εκστασιαστεί. Μας βάζει σε όλες τις κερκίδες και αρχίζει να μας δείχνει 

όλα τα μυστικά της Επιδαύρου. Μας έκανε και την επίδειξη με τις καρφίτσες στη θυμέλη 

και ο ήχος ακουγόταν παντού. Και ξαφνικά τι έγινε αγαπητοί μου; Ο γιος μου μπορεί να 

απαγγείλει Όμηρο, Αισχύλο, οτιδήποτε, γιατί του κάνω αρχαία ελληνικά από τα 4. 

Αρχίζει, λοιπόν, να απαγγέλλει το "Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, [στρ.] Ἔρως, ὃς ἐν κτήνεσι 

πίπτεις, ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις…" 

 

Σκεφτείτε εμένα τώρα τι καλύτερο δώρο θα μπορούσα να είχα στα 50 μου. Γιατί αυτό 

είναι το θαύμα της ελληνικής ψυχής, αυτό είναι το θαύμα της οικογένειας, αυτό είναι το 

θαύμα της Ελλάδας. Γιατί για τους Έλληνες το θαύμα είναι ο ανθός της ανάγκης. Θέλω 

να κλείσω με ένα επίγραμμα του Μπέντζαμιν Φράνκλιν που λέει: "Tell me and I forget. 

Teach me and I remember. Involve me and I learn". Ό,τι κάνει το ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ακολούθως, ο συντονιστής έδωαε το λόγο στην κα Εύη Παπαδοπούλου για να 

παρουσιάσει το παραμύθι που επιμελήθηκε για το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, το οποίο 

όμως στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και συντίθενται στο 2ο π.Χ. αιώνα. 

 

Η κα Παπαδοπούλου αφηγήθηκε τα εξής: 

 

«Είναι τεράστια χαρά και τιμή μου να συνεργάζομαι πρωτίστως με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" και 

να μοιράζομαι το όραμα του κ. Μπένου να ξαναδώσει φωνή στα μνημεία και τον 

πολιτισμό μας και στη συνέχεια να συνεργάζομαι με τον Καθηγητή, κ. Λαμπρινουδάκη, 

τον κ. Κουτσιανά, τον κ. Ιωαννίδη, τον κ. Κεραμίδα και τον κ. Ρούντο. Οφείλω να πω 

ότι όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τον κ. Ρούντο, να δημιουργηθούν δηλαδή αρχαιολογικές 

αφηγήσεις που θα ζωντανέψουν τα Ασκληπιεία. 

 

Τι είναι αρχαιολογικό παραμύθι, αρχαιολογική ιστορία; Εννοούμε μια μυθοπλασία; 

Εννοούμε μια ανάπλαση της ελληνικής μυθολογίας; Όχι. Εννοούμε μια πρωτότυπη 

ιστορία, η οποία ναι, εμπεριέχει μυθοπλασία, αλλά βασίζεται στο μεγαλύτερό της μέρος 
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σε αρχαιολογικά ευρήματα, σε μελέτες και βιβλιογραφία από τον ίδιο τον αρχαιολογικό 

χώρο. Προσπαθούμε να τον ζωντανέψουμε, να αποκτήσει ξανά φωνή, ώστε να μπορέσει 

ο σύγχρονος άνθρωπος να περπατήσει μέσα σε αυτόν, να τον δει, να τον επισκεφθεί, να 

τον ζήσει και να έχει μια άλλη βιωματική εμπειρία. 

 

Σήμερα θα πάρετε μια πρώτη εικόνα για την υπόθεση του παραμυθιού:  

 

2ος αιώνας π.Χ. τέσσερα πρόσωπα συναντιούνται για να υφάνουν την δική τους ιστορία 

σε έναν ιερό χώρο, σε ένα από τα μεγαλύτερα θεραπευτήρια της αρχαιότητας. Ένας 

ασθενής, ο Απελλάς. Ένας νεαρός γιατρός, μια κοπέλα με μαντικές ικανότητες και ο 

ιερέας ο άνθρωπος πίσω από κάθε τελετουργία και θεραπεία στο ιερό.  

 

Μπροστά στο μεγαλόπρεπο άγαλμα του Ασκληπιού στο ναό του, ο καθένας τους εξιστορεί 

το όνειρο που τον οδήγησε στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Ο Θεός φέρνει το νεαρό 

γιατρό, ζητώντας τις υπηρεσίες του και περιγράφοντας ακριβώς τη θεραπεία για ένα 

ασθενή που θα φτάσει από εκεί μακριά με πλοίο, την κοπέλα για να αποκαλύψει την 

αλήθεια και να αποκαταστήσει το όνομά του στους πιστούς και τον Απελλά για να 

θεραπευτεί.  

 

Στο ναό του Ασκληπιού ο νεαρός γιατρός θα ζητήσει την άδεια του ιερέα να συνδράμει 

τον ασθενή Απελλά και θα την πάρει. Με τον όρο όταν ο Απελλάς φύγει από το ιερό, να 

δώσει τα χρήματα για την ανέγερση ενός αγάλματος και μιας ευχαριστήριας στήλης, όπου 

θα αναγράφεται πως τον θεράπευσαν ο Ασκληπιός και ο ιερέας.  

Ο γιατρός οδηγεί τον Απελλά στο καταγώγιο και η προκαταρτική θεραπεία ξεκινά. Όσο 

ο Απελλάς ακολουθεί τις υποδείξεις τόσο του Ασκληπιού, όσο και του γιατρού, 

καθαρίζοντας και γυμνάζοντας το σώμα του στις πηγές και το στάδιο, καθώς ταυτόχρονα 

τρέφεται με ειδική δίαιτα και καλλιεργεί το πνεύμα του, παρακολουθώντας παραστάσεις 

στο θέατρο, η κοπέλα καθημερινά περπατά στο ιερό, προσπαθώντας να κατανοήσει ποια 

είναι η πραγματική αποστολή της εκεί. 

 

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που γνωρίζει. Ώσπου μια μέρα βλέπει ένα κουρελιασμένο αγόρι 

να βήχει και να προσπαθεί ταυτόχρονα να βοηθήσει την ταλαιπωρημένη του μητέρα. Από 

εκείνους θα μάθει πως ο ιερέας είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, ο οποίος θεωρεί 

πως γνωρίζει κάθε θεραπεία και ζητά από τους πιστούς υπέρογκα ποσά και προσφορές, 

προκειμένου να τους γιατρέψει. 

 

Όταν εκείνοι δεν έχουν να αποπληρώσουν ή η θεραπεία, στην οποία τους υποβάλλει δεν 

συμφωνεί με τις υποδείξεις του Ασκληπιού στα όνειρά τους, τους διώχνει από το ιερό, 

απειλώντας τις ζωές τους εάν τύχει να διαδώσουν όσα γίνονται εκεί και το θράσος του 

συνεχίζεται. Κατά καιρούς παρουσιάζει στη Θόλο μια παράσταση όπου φορώντας το 

προσωπείο του Θεού παριστάνει πως ανασταίνει ένα νεκρό ασθενή, προβάλλοντας το 

εκλεκτό και σπάνιο χάρισμά του.  

 

Οι μέρες περνούν. Ώσπου έρχεται το βράδυ που ο νεαρός γιατρός μαζί με τους ιερείς του 

Ασκληπιού οδηγεί τον Απελλά στο Άβατον για την εγκοίμηση. Το ίδιο βράδυ η κοπέλα θα 

δει τον Ασκληπιό στον ύπνο της να της ζητά την επόμενη μέρα να οδηγήσει στο ίδιο μέρος 

εκείνον που τα πόδια του θα λυγίσουν μπροστά στο άγαλμα του θεού και ταυτόχρονα να 

προσκαλέσει εκεί τον ιερέα και την ακολουθία του μαζί με όλους τους πιστούς ασθενείς 

που προσμένουν την εγκοίμηση.  
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Το όνειρο δεν αργεί να βγει αληθινό. Μια οχιά δαγκώνει το νεαρό γιατρό την ώρα που 

κατευθύνεται στο ναό του Ασκληπιού και όταν η κοπέλα τον αντικρίζει να λυγίζει στο 

σηκό, χωρίς να χάσει χρόνο τον μεταφέρει στο Άβατον έχοντας ειδοποιήσει με ένα αγόρι 

τους ιερείς και τους πιστούς.  

 

Όταν φτάνει ο ιερέας και βλέπει την πληγή του νεαρού, αναφωνεί μπροστά σε όλους πως 

αν και δεν μπορεί να αποτρέψει το θάνατο, έχει τη δυνατότητα να επιφέρει την ανάσταση. 

Προτού προλάβει να ολοκληρώσει τα λόγια του, ο νεαρός γιατρός ξεψυχά στα χέρια της 

κοπέλας που εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται πως αποστολή της είναι να ξεσκεπάσει τον 

βλάσφημο ιεροφάντη και να προσφέρει γενναιόδωρα θεραπεία στους πιστούς που τη 

στερήθηκαν. 

 

Ο ιερέας ζητά από τους πιστούς να τον ακολουθήσουν στη Θόλο, εκεί όπου ο ουρανός 

συναντά τη γη και η νύχτα τη μέρα. Αφού πραγματοποιεί τη θυσία ενός ζώου, φορά το 

προσωπείο του θεού και ξεκινά να υμνεί το πολύτιμο δώρο που του χάρισε. Όμως, κατά 

λάθος πατά τη λευκή πέτρα στο κέντρο του δαπέδου που είναι στολισμένο με λευκούς και 

μαύρους ρόμβους και τότε το έδαφος αρχίζει να σείεται.  

 

Οι παρείες ή αλλιώς τα ιερά φίδια του Ασκληπιού την ίδια στιγμή εμφανίζονται στο 

Άβατον, κυκλώνοντας την κοπέλα που έχει στην αγκαλιά της το νεαρό, ενώ στη Θόλο ένα 

απόκοσμο φως απλώνεται παντού φωτίζοντας τις άκανθες των φατνωμάτων της οροφής 

και τραβώντας το βλέμμα όλων στην ελπίδα μιας ανάστασης.  

Όταν το φως χάνεται ο νεαρός γιατρός ανοίγει ξανά τα μάτια του, ενώ ο ιερέας έχει 

εξαφανιστεί και στη θέση του υπάρχει μια στήλη με μια επιγραφή, όπου αναγράφεται πως 

κάποτε κάποιος στο ιερό στέρησε το δώρο του Θεού στους ανθρώπους και αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απλόχερα του χάριζε ο Θεός στους γιατρούς ιερείς του 

για το προσωπικό του όφελος και την προσωπική του ευημερία. 

 

Η τιμωρία του ήταν να χαθεί για πάντα στα έγκατα της γης. Λίγες μέρες μετά ενώ όλα 

έχουν αποκατασταθεί και ο Απελλάς με το νεαρό γιατρό αποχαιρετίζονται στην έξοδο του 

ιερού αναζητούν την κοπέλα, αλλά μάταια. Το ίδιο βράδυ ο Ασκληπιός επισκέπτεται στον 

ύπνο του το νεαρό λέγοντάς του να σταματήσει να την ψάχνει. Γιατί ο Θεός την πήρε 

κοντά του, αφού μόνο εκείνη την ημέρα που σείστηκε η Θόλος, είδε το πρόσωπό του.  

 

Λένε πως λίγο αργότερα ο νεαρός γιατρός κάλεσε έναν από τους πιο διάσημους 

ζωγράφους της εποχής και τον έβαλε να ζωγραφίσει στους τοίχους της Θόλου έναν έρωτα 

καθισμένο να παίζει λύρα και το πρόσωπο μιας κοπέλας να εμφανίζεται στον 

αντικατοπτρισμό του κυπέλλου της μέθης. Μιας κοπέλας που το πρόσωπό της έβλεπε από 

τότε ο νεαρός κάθε φορά στα νερά των πηγών που κυλούσαν γύρω από το Ασκληπιείο, 

κάθε φορά που οδηγούσε έναν ασθενή στον καθαρμό του.  

 

Αυτό είναι ένα προσχέδιο, μια περίληψη του αρχαιολογικού παραμυθιού, της 

αρχαιολογικής ιστορίας, η οποία στήνεται γύρω από το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. 

Στήνεται με πραγματικά δεδομένα, με πραγματικές πληροφορίες, αρχαιολογικά 

ευρήματα, θεραπείες. Θα αναλυθούν όλα αυτά και ελπίζουμε να είναι ένας νέος τρόπος 

να περπατήσουμε στο Ασκληπιείο να το γνωρίσουμε ξανά από την αρχή και να δούμε ότι 

είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Υπάρχει μια συνέχεια, μια παράδοση και στο χώρο και σε 

εμάς και το κυριότερο να του χαρίσουμε ξανά τη φωνή του». 
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενότητα αυτή και ο συντονιστής, κ. Βασίλης 

Λαμπρινουδάκης ευχαρίστησε θερμά όλα τα εταιρικά μέλη του Διαζώματος, τα οποία 

στέκονται κοντά σε αυτό το πρόγραμμα.  

 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Ηρακλείου 

 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ευχαρίστησε όλη την «παρέα» 

της Επιδαύρου. Εν συνεχεία, προέβη σε μια μικρή εισαγωγή για το επόμενο 

πρόγραμμα, τη «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Ηρακλείου». 

 

«Μετά από επιθυμία στελεχών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης αποφασίσαμε να κάνουμε 

ένα πείραμα στο Ηράκλειο πέρα από αυτά που προβλέπει το ΕΣΠΑ, πέρα από τους 

Κανονισμούς και τις ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να πάρουμε στα χέρια μας 

ένα πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι "το 

αδελφάκι" των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, είναι η ομόλογη δηλαδή 

δραστηριότητα, μόνο που η μία (Ο.Χ.Ε.) εκτείνεται σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο, ενώ 

η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αναφέρεται στο αστικό περιβάλλον, στον αστικό χώρ.  

 

Για να διοικηθούν αυτά τα προγράμματα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει τις 

Διαχειριστικές Αρχές. Στην περίπτωση των Δήμων έχει ορίσει τους Δήμους ως Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή. Αλλά δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στους Δήμους για το τι θα 

συμβεί όταν τελειώσουν τα προγράμματα αυτά. 

 

Εμείς βάλαμε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Δοκιμάζουμε να εκτινάξουμε πνευματικά το 

πρόγραμμα και χωρίς να μας το επιβάλλει κανένας να εφαρμόσουμε όλες τις 

προϋποθέσεις που έχουμε στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις σε ένα Δήμο. 

 

Στο Ηράκλειο λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τα βήματά μας για ένα ομόλογο πρόγραμμα 

της Ηπείρου που να έχει αυτές τις τέσσερις φάσεις. Σας θυμίζω τις φάσεις:  

α) οι υποδομές: ποιες θα είναι οι υποδομές για την πόλη του Ηρακλείου; 

β) το marketing: με τη χορηγία της οικογένειας Σμπώκου (“Sbokos Hotel Group”), 

αναθέσαμε τη μελέτη για το marketing, 

γ) επιχειρηματικότητα ως συμμέτοχος στη διοίκηση του νέου αυτού προϊόντος.  

δ) βιωσιμότητα και η διακυβέρνηση, ψάχνουμε να βρούμε και τον καταλληλότερο φορέα 

λειτουργίας του προγράμματος αυτού, το DMO». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τα μέλη του πάνελ για τη Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη Ηρακλείου και έδωσε το λόγο στον ταμία του Δ.Σ. του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» και μουσικό, κ. Γιώργο Κουρουπό που θα συντονίσει το παρακάτω 

πάνελ. 

 

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός ανέφερε εισαγωγικά τα εξής: «Ξέρω καλά το Ηράκλειο 

παρ’όλο που δεν έχω γεννηθεί εκεί. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πόλη. Έχει μια 

ιστορική πολυπολιτισμικότητα, η οποία φαίνεται παντού στα ίχνη που έχει αφήσει ο κάθε 

πολιτισμός. Ωστόσο έχει και δυσλειτουργίες, οι οποίες επίσης φαίνονται δυστυχώς δια 

γυμνού οφθαλμού. 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πραγματικές αντικειμενικές δυσκολίες για την 

ανάπτυξη της πόλης. Υπό αυτή την έννοια μέσα στο γενικότερο πρόγραμμα πρέπει να 
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προβλεφθεί η οποιαδήποτε δράση να αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης. 

Όπως ακούσαμε τώρα γίνεται μια προσπάθεια ολιστικής παρέμβασης. 

 

Αρχικά το λόγο θα λάβει ο κ. Κώστας Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος κυρίως έχει ασχοληθεί 

με το concept της έξυπνης πόλης. Το Ηράκλειο μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι έχει 

αναδειχθεί σε μια από τις τρεις έξυπνες πόλεις της Ελλάδας. Ο κ. Μοχιανάκης θα μας 

μιλήσει για το πρόγραμμα αυτό». 

 

Ο κ. Μοχιανάκης ανέφερε τα ακόλουθα:  

 

«Είμαι υπεύθυνος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου και της 

Διαχειριστικής Αρχής στο πρόγραμμα "Βιώσιμη αστική ανάπτυξη" και διευθυντής ενός 

νέου Οργανισμού που έχουμε φτιάξει στο Δήμο για να προωθήσουμε τη νεανική 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 

 

Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ" και τον πρόεδρο, κ. 

Σταύρο Μπένο που το τελευταίο διάστημα έχουν ρίξει το τρυφερό τους βλέμμα στην πόλη 

του Ηρακλείου. Μια πόλη, η οποία έχει πολύ μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά 

και ταυτόχρονα πολλά προβλήματα.  

 

Ξεκινώντας θέλω να πω ότι η μεγάλη εικόνα για μας δεν είναι το Ηράκλειο ή αντιστοίχως 

τα Χανιά, αλλά έχουμε καταφέρει να είναι η Κρήτη. Αυτό είναι το μεγάλο brand name 

που προσβλέπουμε και όλα τα υπόλοιπα είναι σαν brands. Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική 

επιτυχία, διότι έχουμε περάσει δυσκολίες με τους τοπικισμούς. Και αυτό είναι μια πρώτη 

δήλωση: ότι δηλαδή εμείς βάζουμε τώρα πια ως πρώτο στοιχείο όλο το νησί, την Κρήτη. 

 

Σχετικά με το Ηράκλειο θα έλεγα ότι επηρεάζεται από τρια στοιχεία το brand του: 

Α) Το πρώτο είναι ο μινωικός πολιτισμός, 

Β) Ο δεύτερος παράγοντας που διαμορφώνει το brand του Ηρακλείου και της Κρήτης 

είναι η ενετική περίοδος. Οι Ενετοί έκατσαν 450 χρόνια στην και ιδιαίτερα στην ύστερη 

περίοδο της παραμονής τους δημιούργησαν πάρα πολλά μνημεία και αξιοθέατα. Εδώ 

δημιουργήθηκε επίσης η κρητική αναγέννηση στη λογοτεχνία, στις καλές τέχνες με την 

κρητική ζωγραφική και στο θέατρο. 

Γ) Το τρίτο στοιχείο είναι η κρητική ταυτότητα. Η Κρήτη στο παρελθόν ήταν 

απομονωμένη, είχε δυσκολίες επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το δικό της 

γλωσσικό ιδίωμα, η δική της μουσική, τα δικά της τραγούδια, η διατροφή κ.α. Συνεπώς, 

ο τόπος σπέκτησε μια δική του ταυτότητα. 

 

Πηγαίνοντας τώρα στη σύγχρονη πόλη, πρέπει να πούμε ότι το Ηράκλειο μέχρι το 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο περίπου ήταν περιορισμένο στα ενετικά τείχη. Μόνο με την έλευση 

των προσφύγων δημιουργήθηκαν γειτονιές έξω από το Ηράκλειο. Όπως όλες οι ελληνικές 

πόλεις μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά, σημειώνοντας 

εκρηκτική τ πορεία ανάπτυξης του πληθυσμού, ειδικά στο τέλος της δεκαετίας του ’60, τη 

δεκαετία του ’70 και του ’80. 

 

Με την έλλειψη πολεοδομικών ρυθμίσεων δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα από 

τον τρόπο που αναπτύχθηκε οικιστικά η πόλη. Μέχρι το 2000 λέγαμε ότι το Ηράκλειο 

είναι μια από τις πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδας. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να δούμε 
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μια πορεία που περίπου άρχισε από το 2000 και δημιουργεί την εντύπωση ότι το 

ασχημόπαπο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κύκνο. 

 

Σήμερα το Ηράκλειο κατάφερε να τονώσει εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του 

και να γίνει ενδιαφέρον και ελκυστικό σε μια πορεία με βάση τις ιδιαιτερότητες της ίδιας 

της πόλης.  

 

Το αρνητικό στοιχείο ήταν η πολύ γρήγορη ανάπτυξη και η έλλειψη πολεοδομικών 

κανόνων, αλλά ταυτόχρονα όμως την ίδια περίοδο ειδικά από τη δεκαετία του ’70 και 

μετά κι άλλοι παράγοντες ήρθαν να διαμορφώσουν την πορεία της πόλης.  

 

Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η ανάπτυξη του τουρισμού που έφερε νέα εισοδήματα. 

Τα παλιά εισοδήματα έρχονταν κυρίως από τον αγροτικό χώρο διότι η ενδοχώρα του 

Ηρακλείου είναι πάρα πολύ πλούσια και παραγωγική, σε αντιδιαστολή με τα Χανιά και 

το Ρέθυμνο που έχουν πάρα πολύ ορεινό όγκο. Στο Ηράκλειο δημιουργούνται 

προϋποθέσεις οικονομικής ευημερίας από τα αγροτικά εισοδήματα, που μέχρι ένα 

ορισμένο σημείο αυτά ήταν που καθόριζαν και την οικονομία της πόλης, πέρα από τα 

τυπικά όπως είναι το εμπόριο, οι υπηρεσίες ή οι κατασκευές, που σε μια οποιαδήποτε 

πόλη υπάρχουν. 

 

Το δεύτερο στοιχείο μεγάλης οικονομικής δύναμης του Ηρακλείου άρχισε σταδιακά να 

έρχεται από τον τουρισμό και τα τουριστικά εισοδήματα. Τυτόχρονα ένας νέος 

παράγοντας ήρθε να συμβάλει σε μια πνευματική εγρήγορση στην πόλη του Ηρακλείου 

που ήταν η δημιουργία του Πανεπιστημίου και του ερευνητικού Κέντρου του ΙΤΕ. Αυτό 

δημιούργησε μια πολύ μεγάλη κοινότητα φοιτητών, αλλά και πνευματικών ανθρώπων 

καθηγητών, ερευνητών, οι οποίοι με την παρουσία τους επηρέασαν τη σκέψη στο 

Ηράκλειο και άρχισαν να δημιουργούνται πια οι απαιτήσεις αλλαγών. 

 

Όταν αυτές οι δυνάμεις αρχίζουν να συμβάλουν σε αυτό που λέμε «πρέπει να αλλάξουμε», 

πάντα ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεσπάσει αυτό. Αυτή η αφορμή στο Ηράκλειο ήταν 

οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το Ηράκλειο έγινε μια πόλη, στην οποία ανατέθηκε ένα τμήμα 

της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Τότε με αυτή την αφορμή οι Δημοτικές 

Αρχές κινητοποιήθηκαν και άρχισαν να κάνουν σχέδια για την αλλαγή της πόλης. Διότι η 

εικόνα της πόλης ήταν δραματική. 

 

Θα σας απαριθμήσω μερικά έργα υποδομής που έγιναν στο Ηράκλειο, αλλά ταυτόχρονα 

έδιναν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες ιδιωτικές επενδύσεις και υπηρεσίες. 

 

Το Ηράκλειο είναι μια πόλη παραλιακή που δεν είχε παραλιακό δρόμο. Το πρώτο μεγάλο 

και εμβληματικό έργο που έγινε εκείνη την περίοδο ήταν η κατασκευή της παραλιακής 

οδού, η οποία ήταν συνεχής και ενώθηκε και με την παραλιακή λεωφόρο του διπλανού 

Δήμου του Δήμου Μαλεβιζίου, δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο δρόμο και μια ενιαία 

διαδρομή, η οποία ξεκινά από το ανατολικό άκρο του Ηρακλείου και φτάνει στις 

τουριστικές περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.  

 

Εκεί πάνω σε αυτή την οδό άρχισε να μετασχηματίζεται η περιοχή. Δημιουργήθηκαν 

ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το ξενοδοχείο ΜΕΓΑΡΟ, ή το εμπορικό κέντρο του Τάλου 

που έφερε ζωντάνια και οικονομική άνθηση στην περιοχή, δημιουργήθηκαν δημόσιες 

επενδύσεις όπως για παράδειγμα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο, το 

οποίο στην εξέλιξή του έγινε και οικονομικά αυτάρκες,, έφυγε η παλιά λαχαναγορά του 
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Ηρακλείου, δημιουργήθηκαν νέες πλατείες, μια ολόκληρη γειτονιά προσφυγική, ο 

Καράβολας, απαλλοτριώθηκε, γκρεμίστηκε και μετασχηματίστηκε.  

 

Επίσης, έγινε παραλιακό πάρκο, πάρκο σκύλων για τη διευκόλυνση των ανθρώπων που 

αγαπούν τα ζώα και θέλουν να τα πάνε στο πάρκο και στο τέλος της διαδρομής έγινε το 

Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο προσέφερε μια αθλητική υποδομή στην πόλη του Ηρακλείου 

και επ’ ευκαιρία αναπλάστηκε όλη η γειτονιά γύρω από το στάδιο. Εκεί είναι ο Γιόφυρος 

Ποταμός, ο οποίος πλημμύριζε. Η περιοχή ήταν αυθαίρετη και έγιναν πάρα πολλά έργα 

για τη συντήρηση και την ανάδειξή της.  

 

Έγινε η νέα πεταλοειδής οδός της πόλης (το πρώτο πέταλο είναι τα τείχη που περιβάλλουν 

την πόλη και το δεύτερο πέταλο περιφερειακά). Η οδός αυτή κατ’ ουσίαν ένωσε οριζόντια 

τις γειτονιές του Ηρακλείου, διευκολύνοντας έτσι την κυκλοφορία. Παράλληλα, 

αναπλάστηκαν όλοι οι οδοί που ήταν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πετάλου της 

οδού. 

 

Γενικά αυτή η αλλαγή της πόλης και της εικόνας της δημιούργησε μια νέα αισιοδοξία 

στους κατοίκους ότι η πόλη μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με 

αυτή την πεποίθηση η πόλη μπορεί να αλλάξει σε όλους τους τομείς. 

 

Αυτή η πορεία ολοκληρώθηκε μέσω του Ε.Σ.Π.Α. το 2015. Ταυτόχρονα, όμως, το 

Ηράκλειο έδειξε εκτός από τις υποδομές και τις αλλαγές που αυτές μπορούν να φέρουν 

στη ζωή της πόλης το πώς θα διαχειριστούμε αυτές.  

Δημιουργήσαμε την εταιρεία διαχείρισης των αθλητικών γεγονότων και έτσι μπορούμε 

να διαχειριστούμε το Παγκρήτιο Στάδιο, βάζοντας κυρίως τους Συλλόγους μέσα στο 

στάδιο που πληρώνουν τις ανάλογες συνδρομές. Έτσι μπορέσαμε να κάνουμε αυτάρκη 

την εταιρεία, ώστε να διαχειριστεί αυτή την υποδομή. 

 

Εκείνα τα χρόνια της αστικής αναζωογόνησης του Ηρακλείου από το 2000 μέχρι το 2015 

δοκιμάσαμε ταυτόχρονα και κάτι πιο soft. Το 2007 σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα ψηφιακού 

μετασχηματισμού της πόλης του Ηρακλείου. Το 2011 αναβαθμίσαμε το σχέδιο αυτό σε 

ένα σχέδιο για την έξυπνη πόλη του Ηρακλείου. 

 

Η ταυτότητα της έξυπνης πόλης του Ηρακλείου έχει πια διεθνή αναγνώριση, βραβεύεται 

διαρκώς από παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Πέρσι το σχέδιο στρατηγική 

"Ηράκλειο έξυπνη πόλη" κατατάχτηκε στα 97 καλύτερα project αστικών πολιτικών που 

γίνονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Φέτος μπήκαμε σε μια πρόσκληση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το "Digital city challenge" ως μια από τις τριάντα fellow cities της πρόσκλησης, 

δηλαδή σαν 30 πόλεις που έχουν ένα club γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε και στις υποδομές και στη 

διαχείρισή τους, αλλά και σε πολιτικές που βρίσκονται στην αιχμή των αλλαγών αυτή τη 

στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Έληξε, όμως, το Ε.Σ.Π.Α. άρα τώρα μπαίνουμε σε ένα νέο σχεδιασμό. Πως μπορούμε να 

συνεχίσουμε τα έργα μέσα στην πόλη και πως μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και ελκυστικότητα, ώστε στο τέλος να γίνουμε όμως και οικονομικά 

αποτελεσματικοί; Γιατί έχει μεσολαβήσει και η οικονομική κρίση και ιδιαίτερα η 

οικονομική αποτελεσματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη ζωή της πόλης. 

Συνεπώς, πρέπει να μειωθούν και οι συνέπειες της κρίσης στα εισοδήματα των κατοίκων. 
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Αυτό περίπου συνέπεσε και με τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία κάνει νέο σχεδιασμό. 

Ήρθαν και τα χρηματοδοτικά προγράμματα και βρεθήκαμε στην πόλη και στο Δήμο μέσα 

σε έναν οργασμό σκέψεων και αναζητήσεων. 

 

Πρώτα φτιάξαμε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, στο οποίο βάλαμε 

τρεις στρατηγικούς - αναπτυξιακούς στόχους για την πόλη.  

 Ο πρώτος στόχος είναι να είναι το Ηράκλειο μια πόλη ανθεκτική, δηλαδή μια 

πόλη που προσφέρει πολιτική και κοινωνική προστασία, δια βίου μάθηση και 

εργασιακή ασφάλεια στους κατοίκους.  

 Ο δεύτερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Δηλαδή μπορούν οι κάτοικοι να έχουν 

ένα περιβάλλον, το οποίο να τους δίνει μια ποιότητα ζωής, το οποίο θα 

αισθάνονται οι ίδιοι και θα το μεταδώσουν μετά και στους επισκέπτες;  

 

Έτσι δημιουργήσαμε το ’11 την ταυτότητα της έξυπνης πόλης η οποία περιλαμβάνει έξι 

τομείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Δηλαδή 

προσφέρεις ψηφιακές υπηρεσίες; Έχεις ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον και φροντίζεις 

την ενεργειακή αποδοτικότητα της πόλης; Έχεις βιώσιμη αστική κινητικότητα, φεύγοντας 

πια από τον σχεδιασμό για τα κυκλοφοριακά και πηγαίνοντας σε πεζόδρομους, σε 

ποδηλατόδρομους και ήπιας μορφής κυκλοφορίας μέσα στην πόλη δίνοντας 

προτεραιότητα στους πεζούς και όχι στα οχήματα; Έχεις συμμετοχικότητα των πολιτών 

μέσα στην πόλη; Οι πολίτες πως εμπλέκονται; Και ποιο είναι το οικονομικό περιβάλλον 

της πόλης και πως μπορεί να το βοηθήσει ο ίδιος ο Δήμος ώστε να βελτιωθεί; Φτιάξαμε 

έναν Οργανισμό για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Αυτό 

συνιστά την ταυτότητα της έξυπνης πόλης που απευθύνεται στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής. 

 

Και ένα τρίτο στοιχείο στον σχεδιασμό, το οποίο φέρνει λεφτά είναι ο τουρισμός. Και 

ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο που φέρνει τουρισμό στο Ηράκλειο; Είναι ο πολιτισμός. 

Άρα συμπληρώνεται με το τρίτο στοιχείο που λέει: Ηράκλειο πόλη των πέντε συν ένα 

πολιτισμών.  

 

Και γι' αυτούς που ίσως αναρωτιούνται τι είναι οι πέντε; Ο ένας είναι ο σύγχρονος και 

οι πέντε είναι οι διάφοροι πολιτισμοί που διαμορφώθηκαν μέσα στο Ηράκλειο από τους 

κατακτητές που είχε η Κρήτη και το Ηράκλειο μέσα από την ιστορία.  

 

Ο τόπος που διαλέξαμε να κάνουμε το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι 

το κέντρο και οι ανατολικές συνοικίες, δηλαδή οι παραθαλάσσιες του Ηρακλείου. 

Μπαίνει εδώ ένα ερώτημα: γιατί διαλέξατε τις ανατολικές συνοικίες και όχι τις δυτικές; 

Διότι στις δυτικές συνοικίες είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο τα επόμενα χρόνια 

ελπίζουμε ότι θα φύγει από εκεί και θα γίνει το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου. Άρα εκεί 

θα απελευθερωθούν πάρα πολλές μεγάλες εκτάσεις και θα βρεθούμε σε νέες προκλήσεις 

αμέσως μετά. Γι' αυτό είπαμε να μην πιάσουμε αυτή την περιοχή τώρα, αλλά να πάμε σε 

περιοχές που δεν θα γίνουν μεγάλοι μετασχηματισμοί. 

 

Ποιος είναι ο στόχος; Κάθε πόλη το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει όταν θέλει να 

κάνει βελτιώσεις και αναπλάσεις είναι το κέντρο της να έχει παραλία ή παραλιακή ζώνη.  

 

Άρα γι' αυτό κι εμείς επικεντρωθήκαμε στην περιοχή του κέντρου και την παραλιακή 

Ζώνη από τα ανατολικά και στόχος μας είναι να καλυφθούν τα κενά. Τι κενά; Όλων των 

ειδών τα κενά, κοινωνικά και αναπτυξιακά. Θέλουμε να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, να 
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καλυφθούν διάφορα χάσματα, το ψηφιακό, το κοινωνικό χάσμα. Ο στόχος είναι η πόλη 

του Ηρακλείου να γίνει ελκυστικότερη, αποδοτικότερη και εν τέλει να εισρεύσουν νέα 

εισοδήματα. 

 

Πρέπει να σας πω ότι πέρα από τις παρεμβάσεις που ο ίδιος ο Δήμος σχεδιάζει, η περιοχή 

αυτή αλλάζει και από μόνη της, γιατί πολλά δεδομένα δεν έρχονται μόνο από τοπικές 

παρεμβάσεις. Για παράδειγμα έχουμε την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, το οποίο 

προφανώς δεν οφείλεται σε ενέργειες του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Στο Ηράκλειο έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Πέρσι, το 2017 είμαστε η πόλη 

της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη αύξηση του τουριστικού ρεύματος, η οποία ανήλθε στο 

11%.  

 

Αυτές οι αλλαγές που έρχονται κινητοποιούν αυτόνομα δυνάμεις μέσα στην πόλη. Νέα 

ξενοδοχεία χτίζονται και όλα τα παλιά ανακαινίζονται. Προφανώς με τόση μεγάλη εισροή 

τουριστών, οι επιχειρηματίες κινητοποιούνται και δημιουργούν νέες καταστάσεις μέσα 

στην πόλη. Ελπίζουμε τώρα εμείς ότι οι παρεμβάσεις του Δήμου θα έρθουν να 

συμπληρώσουν αυτή την επιχειρηματικότητα, να την υποβοηθήσουν και να 

δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε αυτό να φέρει ένα κέρδος για όλους, για 

την κοινωνία, για τους επιχειρηματίες και για τους θεσμικούς παράγοντες της πόλης. 

Ταυτόχρονα βέβαια ο Δήμος δεν περιμένει μόνο τις χρηματοδοτήσεις της ΒΑΑ. Τα 

τελευταία τρία χρόνια έχουμε δημιουργήσει τρία νέα φεστιβάλ μέσα στην πόλη: το 

φεστιβάλ πιάνου και το φεστιβάλ τέχνης καθ’ οδόν, το οποίο κινητοποιεί όλες τις 

δυνάμεις της δημιουργικής οικονομίας της πόλης, τους βγάζει στους δρόμους και 

δείχνουν τη δουλειά τους. 

 

Κάθε χρόνο υιοθετούμε μια γειτονιά, στην οποία γίνονται παρεμβάσεις και αλλάζει κατά 

κάποιο τρόπο και το βλέμμα των κατοίκων γι' αυτή τη γειτονιά. Συνήθως είναι κάποια 

προβληματική γειτονιά του Ηρακλείου και με τις επεμβάσεις που κάνουμε και με την 

εισροή των Ηρακλειωτών σε αυτές τη βλέπουν με ένα νέο τρόπο.  

 

Και σιγά - σιγά δημιουργούμε και στον πολιτισμό και στον τουρισμό συνεργασίες όχι μόνο 

με τους θεσμικούς παράγοντες, δηλαδή με τους ξεναγούς, με τους τουριστικούς 

επιχειρηματίες, αλλά και με τους ίδιους τους κατοίκους. Ήδη υπάρχουν ομάδες 

εθελοντών στον τουρισμό και στον πολιτισμό που κάνουν και αυτόνομη δράση, αλλά και 

συνεργασία με το Δήμο. Δημιουργούμε, επίσης, νέες μικρές αφηγήσεις για την πόλη, όπως 

για παράδειγμα την ξενάγηση για τις οδομαχίες μέσα στην πόλη του Ηρακλείου κατά τη 

μάχη της Κρήτης και πολλές άλλες τέτοιες μικρές ιστορίες, για να συνθέσουμε εν τέλει το 

συνολικό τουριστικό προϊόν. 

 

Ποια νέα έργα υποδομών σχεδιάζουμε για το Ηράκλειο; Στην προηγούμενη περίοδο 

είπαμε ότι έγιναν πάρα πολλά έργα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα είναι η πεζοδρόμηση 

ενός μέρους του κέντρου της πόλης. Με αυτό τον τρόπο το κέντρο έγινε πιο προσβάσιμο 

στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αναδείχθηκαν τα επιμέρους μνημεία σαν μικροί 

προορισμοί και δημιουργήθηκαν οι πρώτες διαδρομές. 

 

Τώρα το πρώτο έργο που ξεκινήσαμε είναι ότι μετατρέπουμε το υπόλοιπο μέρος του 

κέντρου σε Ζώνη, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Θα 

κυκλοφορούν μόνο λεωφορεία και ταξί, κάνοντας έτσι ένα πείραμα για το πώς μπορούν 

οι κάτοικοι να προσαρμοστούν στην ήπια κυκλοφορία και ελπίζοντας ότι στο κοντινό 
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μέλλον και αυτό το κομμάτι του κέντρου θα πεζοδρομηθεί. Στόχος μας είναι όλο το 

κέντρο του Ηρακλείου να είναι προσβάσιμο με εύκολο τρόπο στους πολίτες, προκειμένου 

να περπατάνε. Σχεδιάζουμε, επίσης, μια ποδηλατική και μια πεζοπορική διαδρομή, η 

οποία θα πηγαίνει στα τείχη του Ηρακλείου. Το τείχος του Ηρακλείου είναι ένα μνημείο 

ζωντανό και πολύ καλά συντηρημένο. Πηγαίνει από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο. 

Έτσι δημιουργείται μια διαδρομή από το ανατολικό μέρος της πόλης στο δυτικό, 

πεζοπορική και ποδηλατική, βελτιώνοντας έτσι και τις υποδομές βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Ταυτόχρονα για να αντιμετωπίσουμε το κλείσιμο του κέντρου στο ιδιωτικό 

αυτοκίνητο, δημιουργούμε δυο μεγάλα σημεία παρκαρίσματος των αυτοκινήτων στα 

άκρα της πόλης, στο ανατολικό και δυτικό μέρος, όπου μπορεί κάποιος να παρκάρει το 

αυτοκίνητό του. Από εκεί με mini bus μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το αστικό 

ΚΤΕΛ να πηγαίνουν και οριζόντια στις γειτονιές και στο κέντρο της πόλης. 

 

Έχουμε στο πρόγραμμα να δημιουργήσουμε Δημοτική Πινακοθήκη, αξιοποιώντας ένα 

στοκ 800 πινάκων που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου και την υπόσχεση μεγάλων 

συλλεκτών ότι μόλις κατασκευαστεί η Δημοτική Πινακοθήκη θα δωρίσουν τις συλλογές 

τους στο Δήμο. 

 

Δημιουργούμε το κέντρο κρητικής διατροφής σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης του 

Ηρακλείου, στην οδό 25ης Αυγούστου. Παράλληλα σε συνδυασμό με αντίστοιχη υποδομή 

που κατασκευάζουμε στην αμπελουργική Ζώνη ΠΟΠ του Ηρακλείου με την ονομασία 

«ΔΑΦΝΕΣ» θα δημιουργήσουμε ένα χώρο στο κέντρο κι ένα στην Περιφέρεια, το οποίο 

θα διαχειρίζεται το brand της κρητικής διατροφής. 

 

Σε συνεργασία με το "ΔΙΑΖΩΜΑ" δημιουργούμε μια κεντρική διαδρομή στην πόλη του 

Ηρακλείου, η οποία θα τύχει και της φροντίδας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Η δράση αυτή θα 

αποτελέσει ένα πυλώνα κι ένα παράδειγμα για το πώς μετά θα επεκτείνουμε τις 

δραστηριότητές μας και στις άλλες διαδρομές, που αποτελούν το τουριστικό προϊόν της 

πόλης του Ηρακλείου. 

 

Δημιουργούμε δυο καινούργια Μουσεία μέσα στην πόλη, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 

κατά τη γερμανική κατοχή και της ιστορίας της πόλης που θα το φτιάξει η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία σε πύλες των τειχών. Πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου με 

προγραμματική σύμβαση που έχει με το Υπουργείο Πολιτισμού στο παρελθόν έχει 

ανασκευάσει και συντηρήσει περίπου το 70% των τειχών της πόλης. 

 

Έχουν ανοίξει οι παλιές πύλες των τειχών κι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί ελεύθεροι 

χώροι, τους οποίους θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να μπουν οι πολίτες μέσα στο 

μνημείο. Με τον τρόπο αυτό το μνημείο θα έχει μια νέα ζωή, μια συντήρηση και μια 

προφύλαξη από καταστροφές. 

 

Δημιουργούνται όλα αυτά τα έργα υποδομής, αλλά μπαίνει το θέμα του πως θα τα 

διαχειριστούμε μετά. Ποιο είναι αυτό το «μετά»; Ελπίζουμε με τη βοήθεια του 

Διαζώματος, διότι οι μελετητές, κ.κ. Νίκος Δρακωνάκης και Δημήτρης Κούτουλας έχουν 

να κάνουν δυο σημαντικές τοποθετήσεις. 

 

Η μία είναι για το marketing της πόλης του Ηρακλείου και η άλλη είναι για το πώς 

ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσει η πόλη συνολικά και όχι μόνο ο Δήμος να 

συνεργαστούν για να μπορέσουν να κάνουν τη διαχείριση.  
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Οι μελέτες αυτές έχουν χρηματοδοτηθεί από το "ΔΙΑΖΩΜΑ"  και είναι μια μεγάλη 

προσφορά φυσικά του Διαζώματος στο Ηράκλειο όχι τόσο για το οικονομικό μέρος, αλλά 

και για το mentoring που κάνει στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

Αυτό που ευελπιστούμε να πάρουμε εμείς από το "ΔΙΑΖΩΜΑ" είναι με ορθό τρόπο να 

κάνουμε βήματα και δεύτερον με γρήγορο ρυθμό. Αυτή τη μεγάλη προσφορά του 

Διαζώματος στην πόλη του Ηρακλείου την εκτιμούμε απεριόριστα». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Μοχιανάκης προέβη σε μια σύντομη περιγραφή της πορείας του μέχρι 

σήμερα και τόνισε ότι το προσωπικό του όραμα για τον τουρισμό στο Ηράκλειο είναι 

να μην ξεχωρίζει ο τουρίστας από τον κάτοικο και να ενσωματωθεί ο τουρίστας στη 

λειτουργία της πόλης. 

 

Στο σημείο αυτό ο συντονιστής εξέφρασε το θαυμασμό του για όσα έχουν γίνει στην 

πόλη τα τελευταία δέκα χρόνια και δήλωσε πεπεισμένος ότι το Ηράκλειο εκτός από 

έξυπνη πόλη θα αναδειχθεί σε λίγο και στον πιο ελκυστικό προορισμό της Ευρώπης 

στον τουρισμό. 

   

Αμέσως μετά, έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη Κούτουλα, ο οποίος είναι μελετητής 

του έργου «Πρόγραμμα Τουριστικού Μάρκετινγκ για το Ηράκλειο». 

   

Ο κ. Κούτουλας αρχικά ευχαρίστησε το συντονιστή για τον πρόλογο, καλησπέρισε 

τους παρευρισκομένους και ανέφερε το θέμα της ομιλίας του, δηλαδή το marketing της 

πόλης του Ηρακλείου. Εν συνεχεία, ανέφερε τα εξής: 

 

 «Σαν τουριστικός προορισμός το Ηράκλειο έχει κάποια πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά.  

Κατ' αρχήν έχει το ιδανικό μέγεθος, είναι αρκετά μεγάλη πόλη για να σου προσφέρει 

πολλά πράγματα να δεις, αλλά και αρκετά μικρή για να τη γυρίσεις με τα πόδια. Βρίσκεται 

σε προνομιακή γεωγραφική θέση, ακριβώς στο κέντρο της Κρήτης, άρα μπορείς εύκολα 

να εξερευνήσεις ίσως το πιο συναρπαστικό νησί της Μεσογείου.  

 

Είναι μια πόλη με μια πολύ μεγάλη πυκνότητα μνημείων και αξιοθέατων και βέβαια χάρη 

και στο Πανεπιστήμιο εκπέμπει μια έντονη νεανικότητα. Είναι ολοζώντανη πόλη μέρα 

και νύχτα, άρα ένα μέρος που έχει να σου δώσει μια θετική ενέργεια. 

 

Ωστόσο, είναι μια πόλη με αρκετά προβλήματα. Λόγω της άναρχης ανάπτυξης έχει 

υποβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό και σε αρκετά σημεία της αισθητικά, με έντονο 

κυκλοφοριακό. Οι ίδιοι οι κάτοικοι με την πόλη τους έχουν μια περίεργη σχέση, καθώς 

πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι είναι άσχημη πόλη. Για εμένα που έρχομαι από κάπου 

αλλού και περνάω πολύ όμορφα στην πόλη αυτή στενοχωριέμαι να το ακούω. Επίσης, 

είναι κοινή διαπίστωση ότι και οι ίδιοι οι Ηρακλειώτες δεν γνωρίζουν με όση 

λεπτομέρεια θα άξιζε το παρελθόν και όλα τα θέλγητρα που προσφέρει ο τόπος αυτός. 

 

Άρα καλούμαστε να προσεγγίσουμε σε αυτό το πλαίσιο το θέμα του σχεδιασμού marketing 

και εδώ δεν είναι απλά θέμα να αυξήσουμε τον τουρισμό. Αν δούμε πως εξελίχθηκε η 

τουριστική κίνηση τα τελευταία χρόνια θα δούμε μια μεγάλη αύξηση στις διανυκτερεύσεις, 

οι οποίες ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο το 2016. Σε μεγάλο βαθμό αυτή 

τροφοδοτήθηκε όχι τόσο από Έλληνες, όσο κυρίως από ξένους επισκέπτες. 
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Αυτό παρέσυρε και την πληρότητα των ξενοδοχείων προς τα πάνω, η οποία ξεπέρασε το 

55%. Πρόκειται για μια αρκετά ικανοποιητική πληρότητα, ωστόσο βλέπουμε μια 

υποχώρηση στη μέση παραμονή, η οποία έπεσε στις 2 διανυκτερεύσεις. Άλλο ένα 

χαρακτηριστικό της τουριστικής κίνησης είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε 

γεμάτα ξενοδοχεία, καθώς η πόλη έχει μεγάλη τουριστική κίνηση. Άρα θέλουμε να 

γεμίσουμε τα κενά που υπάρχουν κυρίως την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα. 

 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι επισκέπτες του Ηρακλείου δεν έχουν χρόνο. 

Έχουν μετρημένες ώρες στη διάθεσή τους, για να εξερευνήσουν την πόλη. Αυτό αφορά 

και τους ξενοδοχειακούς πελάτες, αλλά περισσότερο μια άλλη μεγάλη δεξαμενή 

επισκεπτών, τους ημερήσιους επισκέπτες. Αυτοί είναι είτε επιβάτες από τα 

κρουαζιερόπλοια που κυμαίνονται στις 200.000 το χρόνο, είτε ένας άγνωστος αριθμός 

παραθεριστών, οι οποίοι διαμένουν στα παραθεριστικά ξενοδοχεία της Κρήτης και 

αποφασίζουν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου. Και αυτοί έχουν πολύ 

περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους.  

 

Άρα στο πλαίσιο του marketing δεν θέλουμε γενικά και αόριστα να αυξήσουμε την 

κίνηση, θέλουμε στοχευμένα να γεμίσουμε τους κενούς μήνες. Επίσης, θέλουμε για τους 

ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στην Κρήτη να πάρουν εκείνα τα ερεθίσματα και να πουν 

ότι αξίζει να διαθέσω περισσότερο χρόνο, ή αξίζει να κάνω και μια δεύτερη ή και μια 

τρίτη επίσκεψη στην πόλη του Ηρακλείου από τη στιγμή που παραθερίζω κάπου σε 

απόσταση 20-30-40 χιλιομέτρων από την πόλη. 

 

Αυτή η επισκεψιμότητα κυρίως των ημερήσιων επισκεπτών ούτως ή άλλως 

συγκεντρώνεται σε δυο μνημεία: στην περιοχή της Κνωσού και στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της πόλης. Αυτά είναι τα δυο κύρια βασικά θέλγητρα που διαθέτει η πόλη του 

Ηρακλείου. 

 

Το Ηράκλειο εμπλουτίστηκε και εμπλουτίζεται με νέα θέλγητρα. Συνεπώς, η πόλη αρχίζει 

και αποκτά μια τέτοια κρίσιμη μάζα, προκειμένου να βγει με περισσότερη αυτοπεποίθηση 

και να διεκδικήσει ένα κομμάτι στην αγορά των city breaks, δηλαδή των ολιγοήμερων 

επισκέψεων σε μια πόλη. 

 

Από την έρευνα που κάνουμε στο πλαίσιο του marketing plan καταγράψαμε πολλά 

στοιχεία. Δεν έχουμε προφανώς το χρόνο να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά, έτσι θα 

διατρέξω πολύ γρήγορα κάποια από τα βασικά σημεία του marketing plan. 

 

Τι αρέσει στους επισκέπτες του Ηρακλείου; Προφανώς η πλούσια ιστορία της πόλης, οι 

άνθρωποί της, το κλίμα, το φαγητό και οι ευκαιρίες για shopping που προσφέρει. Τι δεν 

αρέσει; Η εικόνα της πόλης και το κυκλοφοριακό, καθώς επίσης και η ελλιπής σήμανση 

και αστυνόμευση που δυσχεραίνει το να κυκλοφορεί κανείς στην πόλη. 

 

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα αρκετά μονοδιάστατο αφήγημα γύρω από την πόλη του 

Ηρακλείου. Γιατί αξίζει να πάει κανείς στο Ηράκλειο; Για να επισκεφθεί την Κνωσό που 

είναι έξω από την πόλη και να δει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι 

τουριστικοί πόλοι σήμερα, οι οποίοι προσελκύουν πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες 

ετησίως αν αθροίσουμε την επισκεψιμότητα των δυο αυτών χώρων. 

 

Και υπάρχουν τόσα άλλα σημεία που αξίζει να τα δει ένας επισκέπτης, για τα οποία 

απλούστατα δεν γίνεται συστηματική ενημέρωση. Έτσι έρχονται στο Ηράκλειο και 
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προσπερνούν αυτά τα σημεία. Άρα βλέπουμε ένα μονοδιάστατο αφήγημα που εστιάζει στα 

μνημεία και στο παρελθόν, τη στιγμή που άλλοι παραπλήσιοι προορισμοί με παρόμοια 

χαρακτηριστικά με αυτά του Ηρακλείου, δίνουν έμφαση και στα μνημεία τους αλλά δίνουν 

έμφαση και σε μια άλλη διάσταση: στη διάσταση της καλοπέρασης. 

 

Όλοι οι αστικοί μεσογειακοί προορισμοί δίνουν μεγάλη έμφαση σε μια ισόρροπη προβολή 

τόσο των μνημείων και του παρελθόντος, όσο και της καλοπέρασης που μας προσφέρει 

μια σύγχρονη πόλη. 

 

Η έρευνα και η ανάλυση που κάναμε μας καθοδήγησε στο να προσεγγίσουμε τα θέματα 

της στρατηγικής marketing που εισηγούμαστε για την πόλη του Ηρακλείου. Έτσι 

διατυπώνονται τρεις στόχοι:  

Α) να αποκτήσει η πόλη μια ξεκάθαρη ταυτότητα, η οποία να αναδεικνύει όλα τα επίπεδα 

που διαθέτει και μπορεί να προσφέρει η πόλη στους επισκέπτες της, δηλαδή να γίνει ένα 

επαγγελματικό branding ένα σωστό branding. 

Β) να υπάρξει μια στόχευση να προσελκυστούν περισσότεροι ξενοδοχειακοί πελάτες 

κυρίως για τους χειμερινούς μήνες, παρουσιάζοντάς τους δυνατότητες για ένα πολύ 

ελκυστικό και συναρπαστικό city break ταξίδι τριών – τεσσάρων ημερών,  

Γ) να δώσουμε τα ερεθίσματα στους ημερήσιους επισκέπτες να εξερευνήσουν και 

περισσότερες πτυχές του Ηρακλείου και να διαθέσουν και περισσότερο χρόνο στην πόλη. 

 

Τίθενται κάποιες αγορές προτεραιότητας που είναι τα city breaks και τα συνέδρια. Αυτά 

έχουν εκείνα τα εποχιακά χαρακτηριστικά για να μας καλύψουν τα κενά που έχουμε στην 

πληρότητα των ξενοδοχείων. Αλλά υπάρχουν κι άλλες σημαντικές αγορές που δεν 

μπορούμε να τις αγνοήσουμε, όπως είναι η αγορά του island hopping, η οποία έχει 

αναπτυχθεί πάρα πολύ χάρις και στη μεγάλη δημοφιλία της Σαντορίνης που συνδέεται 

και απ' ευθείας με το Ηράκλειο. Επίσης, το κομμάτι της κρουαζιέρας αποτελεί μια 

σημαντική αγορά και θα πρέπει για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους κυρίως ως προς 

την εποχικότητα να αλλάξουμε το αφήγημα. Γιατί το σημερινό αφήγημα έχει δυο 

μειονεκτήματα: πρώτον είναι μονόπλευρο, εστιάζει υπερβολικά στο παρελθόν και στους 

δυο χώρους που αναφέραμε και επίσης είναι και αδύναμο, δεν σου προκαλεί αυτή τη 

διάθεση να ταξιδέψεις νοερά σε αυτό το εξαιρετικό παρελθόν που διαθέτει αυτός ο τόπος. 

 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε στρατηγικά το τουριστικό marketing χρησιμοποιήσαμε 

ένα εργαλείο που έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζουμε με ολοκληρωμένο τρόπο έναν 

αστικό προορισμό στην τουριστική αγορά. Είναι ένα εργαλείο που παρουσιάζει τους δυο 

βασικούς πυλώνες ενός αστικού προορισμού. Έτσι λοιπόν από τη μια μεριά έχει να κάνει 

με τα ιστορικά μνημεία και τα αξιοθέατα που επίσης προσελκύουν επισκέπτες σε μια 

πόλη.  

 

Άρα ο ένας πυλώνας των θέλγητρων που προσφέρει ένας αστικός προορισμός έχει να 

κάνει με τα αξιοθέατα, αλλά και τις εκδρομές που μπορούμε να κάνουμε σε αξιοθέατα 

εκτός πόλης. Ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος στην περίπτωση του Ηρακλείου είναι 

εντελώς παραμελημένος και εκεί δίνεται πλέον μεγάλη έμφαση, είναι τα θέλγητρα που 

σου προσφέρει μια σύγχρονη πόλη και η σύγχρονη - τρέχουσα πολιτιστική παραγωγή 

(εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, γαστρονομία, αγορές και νυχτερινή διασκέδαση). 

 

Αυτή η τετραλογία είναι βασικότατη προκειμένου να εδραιώσουμε μια πόλη σαν ένα 

ελκυστικό αστικό προορισμό. Και αυτή η βασική τετραλογία πλαισιώνεται μετά και από 
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άλλες δραστηριότητες υπαίθριες ή άλλης μορφής events που πραγματοποιούνται σε ένα 

αστικό περιβάλλον. 

 

Άρα το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε σε μια μονο διάσταση του Ηρακλείου, αλλά να 

παρουσιάσουμε όλο αυτό τον πολυδιάστατο προορισμό με τον τρόπο που του αξίζει, 

δηλαδή με ολοκληρωμένο τρόπο, κάτι που θα δώσει μεγάλη ώθηση στο τουριστικό 

marketing.  

 

Στην περίπτωση του Ηρακλείου μας απασχόλησε επίσης και το θέμα των συνεδρίων, 

δεδομένου ότι υπάρχουν συνεδριακοί χώροι μικρής και μέσης δυναμικότητας. Αυτό θα 

μας βοηθήσει να γεμίσουμε κάποια κενά στην εποχικότητα. 

 

Άρα στο πλαίσιο του νέου αφηγήματος θα πρέπει να αναδείξουμε ποιο είναι το ιδιαίτερο 

life style που πρεσβεύει η Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο, προκειμένου με αυτό να 

παρακινήσουμε κάποιους να έρθουν στην πόλη μας να περάσουν καλά και να ξοδέψουν 

χρήματα. Αυτή είναι η λογική πηγαίνω κάπου, περνάω καλά και ξοδεύω χρήματα και 

χρόνο και με αυτό τον τρόπο έχουν εδραιωθεί οι επιτυχημένοι αστικοί προορισμοί που 

γνωρίζουμε κι εμείς και επισκεπτόμαστε. 

 

Απαιτείται μια αλλαγή αφηγήματος για να προάγουμε αυτή τη στρατηγική αντίληψη, μια 

ισόρροπη παρουσίαση και του παρελθόντος, αλλά και των σύγχρονων θέλγητρων που 

προσφέρει η πόλη, με μεγάλη έμφαση στο αφήγημα γύρω από τους ανθρώπους. Έχει 

συγκλονιστικούς, συναρπαστικούς ανθρώπους η Κρήτη. Πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτούς 

και για τους Κρητικούς από το παρελθόν και τους σύγχρονους Κρητικούς, άρα θα 

εμπλουτιστεί το αφήγημά μας εάν γίνει πιο ανθρωποκεντρικό. 

 

Αυτή η αλλαγή αφηγήματος είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε 

επισκέπτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα προσπερνούν το Ηράκλειο, θεωρούν ότι δεν τους 

αφορά αυτός ο προορισμός.  

 

Αυτό που πάντα τονίζω είναι ότι μια γεωγραφική περιοχή δεν πρέπει να την 

αντιμετωπίζουμε σαν προϊόν. Δεν είναι το Ηράκλειο προϊόν. Το Ηράκλειο αποτελεί μια 

τοποθεσία, ένα μέρος, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν διαφορετικά 

προϊόντα. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους χαρτοφυλακίου προϊόντων "product 

portfolio", προκειμένου να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην προσέγγιση της αγοράς.  

 

Έξι πιθανά προϊόντα θέτουμε προς συζήτηση προς τους ανθρώπους του τουρισμού του 

Ηρακλείου, προϊόντα που έχουν να κάνουν με τα αξιοθέατα, με μια μεγαλύτερη 

εμβάθυνση στο προϊόν, με την κρουαζιέρα, με την εξαιρετική γαστρονομία της Κρήτης, 

με τα Συνέδρια και με τα events που διοργανώνονται στην πόλη.  

 

Εδώ ποια είναι η λογική; Ότι ουσιαστικά ο Δήμος Ηρακλείου, για λογαριασμό του οποίου 

και έγινε το marketing plan από πλευράς του Διαζώματος, θα προσκαλέσει τους 

ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον και συμφέρον να 

αναπτυχθεί κάποια ή κάποιες από αυτές τις αγορές.  

 

Γίνεται μια πρόσκληση να φτιαχτούν ομάδες εργασίας, προκειμένου ο Δήμος μαζί με τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της πόλης να κάνουν 

στοχευμένες κινήσεις σε αυτές τις τόσο διαφορετικές αγορές και να ξεκινήσει η 

διεκδίκηση Συνεδρίων, να γίνει μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση των εταιρειών 
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κρουαζιέρας και να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από αυτές τις επιμέρους αγορές της 

ευρύτερης τουριστικής αγοράς. 

 

Βάσει αυτής της στρατηγικής αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης, το οποίο προβλέπει 

αναλυτικές προδιαγραφές για το branding της πόλης. 

 

Ήδη από πλευράς του Διαζώματος έχει δρομολογηθεί να προχωρήσει το branding και με 

δική του στήριξη και σε συνεργασία με το Δήμο να αποκτήσει γρήγορα η πόλη μια 

ελκυστική και δυναμική τουριστική ταυτότητα, προδιαγραφές για μια ανθρωποκεντρική 

φωτογράφιση υψηλού επιπέδου, για μια κειμενογράφηση στο πλαίσιο αυτής της νέας 

λογικής κ.α. Παράλληλα να αξιοποίησει μεταξύ άλλων και τις δυνατότητες που προσφέρει 

το διαδίκτυο, να αποκτήσει δηλαδή η πόλη του Ηρακλείου μια πολύ δυνατή παρουσία στο 

διαδίκτυο, στα κοινωνικά μέσα και να πετύχει τη μέγιστη δυνατή προβολή με αυτό τον 

τρόπο.  

 

Και βεβαίως στο πρόγραμμα marketing υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και οι 

προδιαγραφές. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ένας συνολικός 

προϋπολογισμός. Έχουμε υπολογίσει αυτές οι ενέργειες να απαιτούν γύρω στις 100.000 

€ ετησίως, ένα ποσό το οποίο κρίθηκε ρεαλιστικό από πλευράς του Δήμου. Φαίνεται ότι 

δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου marketing για την 

επόμενη τετραετία. 

 

Μια άλλη πτυχή που καλύψαμε είναι και ο τρόπος της οργάνωσης, δηλαδή ποιος 

μηχανισμός στο πλαίσιο του Δήμου θα υλοποιήσει αυτό το σχέδιο marketing. Αυτό που 

πάντα τονίζω και θέλω να το επαναλάβω και εδώ είναι ότι όσα είπαμε δεν έχουν καμία 

απολύτως αξία αν δεν προχωρήσει ένα πράγμα: η υλοποίηση.  

 

Άρα δεν έχει κανένα νόημα να γεμίζουμε εμείς οι μελετητές τόμους επί τόμων, αν αυτά 

δεν πρόκειται να πάρουν τη μορφή της υλοποίησης. Με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός 

ότι οι άνθρωποι του Δήμου με πολύ ενθουσιασμό έχουν πάρει αυτή τη δουλειά. Είναι 

πάρα πολύ θετικοί στον τομέα της υλοποίησης. Ήδη μου έχουν προτείνει να συνεχίσουμε 

τη συνεργασία και στο κομμάτι της υλοποίησης. Μια θετική ενέργεια που δυστυχώς δεν 

βρίσκουμε συχνά από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Έτσι και τα στελέχη του Δήμου -που είναι αιρετοί- είναι πολύ θετικοί. Είναι 

αποτελεσματικοί και θα έχουμε να παρουσιάσουμε πολύ σύντομα το νέο branding, να 

δείξουμε τα αποτελέσματα της νέας φωτογράφισης και κειμενογράφησης, αν προλάβουμε 

να δείξουμε και ένα video να δούμε πλέον τα συγκεκριμένα εργαλεία μιας νέας 

τουριστικής καμπάνιας». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Κούτουλας ευχαρίστησε θερμά το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη συνεργασία, 

αλλά και τους κ.κ. Σταύρο Μπένο, Μπέτυ Χατζηνικολάου, την οικογένεια Σμπώκου 

που στήριξε οικονομικά αυτό το εγχείρημα, την ομάδα του Δήμου Ηρακλείου και 

όλους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που διέθεσαν χρόνο για τις συνεντεύξεις. 

 

Αμέσως μετά, ο συντονιστής έδωσε το λόγο στον κ. Νίκο Δρακωνάκη, εκπρόσωπο της 

εταιρείας ΕΤΑΜ που έχει ασχοληθεί με την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, την αγροτική και τουριστική ανάπτυξη και το στρατηγικό σχεδιασμό, ο 

οποίος έχει κάνει τη μελέτη του έργου «Αστική Επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία 

συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου». 
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Ο κ. Δρακωνάκης αρχικά ευχαρίστησε θερμά το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον κ. Σταύρο 

Μπένο. Εν συνεχεία ανέφερε τα παρακάτω: 

 

«Τι αφορά το έργο που έχουμε αναλάβει; Αφορά μια κλαδική έρευνα των επιχειρήσεων 

του κέντρου του Ηρακλείου, δηλαδή εντός των τειχών. Αφορά τη διερεύνηση αναγκών 

και συνθηκών, αλλά κυρίως προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενός αστικού 

δικτύου, δηλαδή με επιχειρήσεις που είναι μέσα στον ιστό της πόλης και 

δραστηριοποιούνται εκεί, στη βάση μιας πιλοτικής διαδρομής που έχουμε επιλέξει. 

 

Η διαδρομή ξεκινά από την παραλιακή περιοχή, συγκεκριμένα από το ενετικό λιμάνι της 

πόλης και ανηφορίζει την οδό της Πλάνης, ή όπως λέμε σήμερα στο Ηράκλειο, την 25η 

Αυγούστου, για να συναντήσει εκεί πολλά και αξιόλογα μνημεία, όπως είναι η πλατεία 18 

Άγγλων, ο Άγιος Τίτος, τα Λιοντάρια. Συνεχίζει, πηγαίνοντας στον Άγιο Μηνά, δηλαδή 

στο κέντρο του Ηρακλείου, περνώντας κυριολεκτικά όχι μόνο τον αστικό, αλλά και τον 

επιχειρηματικό ιστό της πόλης. Αφού περάσει από τον Άγιο Μηνά, θα περάσει από την 

Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών που είναι σήμερα ένα σύγχρονο Μουσείο για να φτάσει 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης, το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται 

όπου να’ ναι. Τέλος, θα καταλήξει στον τάφο του Καζαντζάκη. Αυτή είναι η πιλοτική 

διαδρομή. 

 

Το έργο, επίσης, αφορά τη μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας του φορέα διαχείρισης 

τουριστικού προορισμού και τέλος μια πρόταση τρόπου συνεργασίας του δικτύου με το 

Δήμο Ηρακλείου στη βάση ενός νομικού, αλλά κυρίως ενός επιχειρησιακού πλαισίου με 

στόχο την αυτάρκεια και αυτοτέλεια και κυρίως τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος. 

 

Ας ξεκινήσουμε από μια πολύ βασική παραδοχή: το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας 

ενός Cluster είναι εξ ορισμού δύσκολο εγχείρημα. Αν ήταν εύκολο θα υπήρχαν πάρα 

πολλά Cluster και κυρίως Cluster βιώσιμα και υλοποιήσιμα, που να αποδίδουν καρπούς. 

 

Βασική, επίσης, παραδοχή είναι ότι αν αυτό το εγχείρημα δεν ενσωματωθεί στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή το καλύτερο 

πράγμα να δημιουργήσεις, το πιο ωραίο το πιο ευφάνταστο να παράξεις, εάν αυτό δεν 

υιοθετηθεί με πολλή στοργή και αγάπη της πόλης, δεν θα περπατήσει. 

 

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα δουλειά που έχουμε κάνει, τα πρωτεύοντα θέματα που έχουν 

προκύψει είναι ο εντοπισμός των πραγματικών αναγκών. Ποιες είναι αυτές οι 

πραγματικές ανάγκες που θα οδηγήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα σε επιτυχία; Το δεύτερο 

είναι να καταγράψουμε την επιχειρηματική δυναμική της πόλης που φαίνεται, αλλά δεν 

είναι μετρήσιμη. Πρέπει να μετρηθεί ως ένα βαθμό τέτοιο που να περιορίσει το σφάλμα. 

 

Το τρίτο είναι η υπόδειξη του κατάλληλου σχήματος. Ο κ. Μπένος μας είπε στην κουβέντα 

που κάναμε την αρχική «θέλουμε εκλεκτούς και πρόθυμους». Αυτό λοιπόν ψάχνουμε.  

 

Το επόμενο είναι η συγκατάθεση και η ενεργοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι ώστε όλοι 

αυτοί να συμφωνήσουν και να συγκλίνουν. Το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ποιο είναι το 

ουσιαστικό πεδίο αυτής της συνεργασίας, της δραστηριότητας αυτής. 

 

Τα κυρίαρχα στοιχεία της ιστορίας. Το Cluster, η συνεργασία δηλαδή, να προέλθει από 

τα πιο ζωντανά τμήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή να δούμε εκείνους 
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πραγματικά τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες στην κυριολεξία 

αντιλαμβάνονται αυτή την ιστορία και θέλουν να τη στηρίξουν, να την υιοθετήσουν και 

να επωφεληθούν. 

 

Το δεύτερο είναι από τη δικτύωση να προκύπτουν ικανά κίνητρα και οφέλη. Ποια είναι 

τα κίνητρα αυτά; Ειλικρινά δεν τα έχουμε εντοπίσει στο σύνολό τους. Το επόμενο είναι 

το συμμετοχικό marketing που θεωρούμε ότι είναι μια κορυφαία αναπτυξιακή 

διαδικασία. Ο φορέας, ο DMO να εστιάζει ή να προέλθει ή να είναι στο Δήμο ή σε Νομικό 

του Πρόσωπο, δεν μπορεί δηλαδή με δυο κουβέντες ο Δήμος να απουσιάζει από αυτή την 

πρωτοβουλία. 

Και ακόμη η συνεργασία μεταξύ του φορέα διαχείρισης του τουριστικού προορισμού και 

του δικτύου να είναι ουσιαστική, λειτουργικά αυτόνομη και αποτελεσματική στην πράξη. 

Διαφορετικά δεν θα περπατήσει. 

 

Το ζητούμενο ποιο είναι; Σε ό,τι αφορά το Cluster θα δώσουμε τη μάχη να αποτελέσει 

για την πόλη του Ηρακλείου ένα μόνιμο και αξιόπιστο συνομιλητή προς όλες τις 

κατευθύνσεις και προς το Δήμο και προς τους επιχειρηματίες και προς την αγορά 

γενικότερα. Να είναι συνδιαμορφωτής πρωτοβουλιών και δράσεων, να είναι εμψυχωτής 

της τοπικής αγοράς, πρεσβευτής της πόλης και κυρίως αναπόσπαστος κρίκος της τοπικής 

αλυσίδας αξίας.  

 

Ολοκληρώνοντας θέλω να σας πω ότι τα πρώτα ευρήματα είναι άκρως ενθαρρυντικά, 

μας έχουν ξεπεράσει από πλευράς προσδοκίας. Έχουμε εντοπίσει περίπου 15 με 20 

επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή έτοιμες να υιοθετήσουν αυτή την 

πρωτοβουλία και να προχωρήσουν σε επόμενα βήματα.  

 

Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο, γι' αυτό είπα ότι θα είναι 

σύντομη η παρουσίασή μου και θα σας πω τώρα μια ιστορία από την Κρήτη: το απόλυτο 

συμμετοχικό marketing στην πράξη». 

 

Κλείνοντας, ο κ. Δρακωνάκης ανέφερε μια ιστορία για το πρώτο Cluster αγροτικού 

χαρακτήρα – συμμετοχικού marketing που είναι σε λειτουργία από την πόλη των 

Σφακίων.   

 

Αμέσως μετά, ο κ. Κουρουπός έδωσε το λόγο στην κα Αγάπη Σμπώκου, εκπρόσωπο 

της εταιρείας “Sbokos Hotel Group” και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

 

Η κα Σμπώκου ευχαρίστησε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«Θέλω να τονίσω δύο πράγματα: πρώτα απ' όλα τη σπουδαιότητα της επιλογής του 

Διάζωματος να ασχοληθεί με το Ηράκλειο και δεύτερον τη σημασία που έχει για έναν 

επιχειρηματία να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο για να συνεργάζεται, 

να προσφέρει και να συμμετέχει βεβαίως. 

 

Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κ. Σταύρος Μπένος και το "ΔΙΑΖΩΜΑ" έχει την 

ικανότητα να κινητοποιεί ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες πολύ διαφορετικές. Επίσης, 

κινητοποιεί κεφάλαια ιδιωτικά και δημόσια χρήματα, διότι έχει ένα πολύ ξεκάθαρο 

όραμα. Ταυτόχρονα έχει κι ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο για το πώς θα το πετύχει το όραμα 

αυτό. 
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Όπως καταλαβαίνετε για τον επιχειρηματικό κόσμο οι λέξεις "τρόπος" και "πράξη" είναι 

έννοιες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί έτσι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε. Αυτό 

όμως που είναι, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό για τον επιχειρηματικό κόσμο και για το 

οποίο είμαστε ευγνώμονες είναι ότι για πρώτη φορά έμπρακτα ανοίγει η συζήτηση της 

απενοχοποίησης της επιχειρηματικότητας και μάλιστα σε σχέση με την εμπλοκή του στον 

ευαίσθητο χώρο του πολιτισμού. 

 

Και με αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην εμπλοκή με το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο δεν 

είναι απλώς μια πόλη δύσκολη. Είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για το ότι είχε στρέψει 

την πλάτη της στη θάλασσα, για το προβληματικό ρυμοτομικό της σχέδιο, αλλά είναι και 

μια πόλη που η ομορφιά της δεν είναι καθόλου προφανής στον ευκαιριακό επισκέπτη. 

 

Εγώ έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο, είναι μια πόλη που αγαπώ πολύ! Ξέρω τις ομορφιές 

της, αλλά παρ' όλα αυτά μου είναι αδύνατο να μην αντιλαμβάνομαι και την εικόνα την 

οποία παρουσιάζει στον επισκέπτη της πόλης.  

 

Ταυτόχρονα υπάρχει και ο πολύ μεγάλος πολλαπλασιαστής του τουρισμού. Το 

αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι το τρίτο σε αφίξεις αεροδρόμιο της χώρας. Ιδιαίτερα, τους 

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, είναι δεύτερο, πολύ κοντά στα νούμερα της Αθήνας. Αν σε 

αυτό συνυπολογίσει κανείς και τους αριθμούς των ανθρώπων που φτάνουν με 

κρουαζιερόπλοια καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την πόλη. 

 

Ωστόσο, το τουριστικό προϊόν το αντιμετωπίζουμε μονοδιάστατα και αποσπασματικά. 

Στην Ελλάδα έχουμε την τάση να κοιτάζουμε με εσωστρέφεια κάθε τι που κάνουμε. 

Ακόμη και η κατ' εξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα, όπως αυτή του τουρισμού, δεν 

εκφεύγει από την τάση αυτή. Ακόμη κι εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι του τουρισμού δεν 

σκεφτόμαστε με κριτήριο το τι μας κινητοποιεί εμάς, όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε. 

 

Άκριτα προτείνουμε στους πελάτες μας τα προφανή: την Κνωσό και το Μουσείο. Δεν 

σκεφτόμαστε όμως ποιες είναι οι συνθήκες, πως θα φτάσει κανείς στο Μουσείο, ποια 

είναι η διαδικασία να βγάλει εισιτήριο όταν θα μπει μέσα στην Κνωσό, ποια είναι τα 

λεφούσια του κόσμου που κάνουν την εμπειρία τελείως διαφορετική από αυτό που του 

έχουν υποσχεθεί ή από αυτό που έχει φανταστεί, τι θα πάρει ως σουβενίρ όταν τελειώσει 

αυτή την επίσκεψη, που θα πάει να φάει για να γνωρίσει και την κρητική διατροφή, για 

την οποία ενδεχομένως έχει ακούσει, αν ο ξεναγός που θα κάνει την ξενάγηση 

διαφοροποιεί το περιεχόμενό της ανάλογα με το ποιον έχει απέναντί του, αν υπάρχουν 

δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά, δεδομένου ότι η Κρήτη είναι ένας κατ' εξοχήν 

προορισμός οικογενειακός. Με λίγα λόγια το τουριστικό προϊόν σήμερα διαμορφώνεται 

γύρω από την εμπειρία.  

 

Έχουμε όλοι εμείς στο χώρο του τουρισμού συνηθίσει να ακούμε διάφορες μελέτες, όπου 

γίνονται κατηγοριοποιήσεις για θρησκευτικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό τουρισμό κ.α. 

Πλέον, όμως, οι εμπειρίες που κινητοποιούν είναι ολιστικές. Παίρνουν στοιχεία απ' όλα 

αυτά και οφείλουν να φωτιστούν από διαφορετικές πλευρές για να κάνουν ένα προορισμό 

ελκυστικό. Εδώ και αρκετά χρόνια προορισμοί ανταγωνιστικοί ή εν πάση περιπτώσει 

πάρα πολύ γνωστοί έχουν φωτίσει με τελείως διαφορετικό τρόπο τις δικές τους εμπειρίες 

 

Προφανώς και υπάρχουν πρωτοβουλίες σωστές προς αυτή την κατεύθυνση και από τον 

Ε.Ο.Τ. και από το Σ.Ε.Τ.Ε. και τη Marketing Greece, στα οποία έχω την τιμή να 
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συμμετέχω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και από ιδιώτες. Ωστόσο εδώ μιλάμε για τη 

διαμόρφωση ενός προϊόντος και πολύ συγκεκριμένων ιστοριών και για την αξιοποίηση 

του κόσμου που ήδη φτάνει στο Ηράκλειο. 

 

Σημασία έχει αυτός ο κόσμος να μη διοχετεύεται μόνο απ' ευθείας στην κεντρική και 

ανατολική Κρήτη, αλλά να περνάει περισσότερη ώρα στην πόλη και να έχει μια 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, όταν μιλάμε για επισκέπτες που μένουν μέσα στην πόλη. 

Να διοχετεύουν τα κοινά αυτά προς τα άκρα της περιόδου με σκοπό κάποια στιγμή το 

Ηράκλειο να μπορεί να είναι ένας δωδεκάμηνος προορισμός.  

Αν είδατε πριν η πληρότητα που έδειξε ο κ. Κούτουλας είναι 55% προφανώς αυτό 

αντικατοπτρίζει ότι έχουμε άδεια ξενοδοχεία το χειμώνα και πολύ γεμάτα το καλοκαίρι. 

Βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι η αύξηση των χρημάτων που αφήνει ο επισκέπτης 

στην πόλη. 

 

Αξίζει να αναρωτηθούμε αν είναι τα σωστά κοινά, τα οποία θέλουμε να προσελκύσουμε 

και αν τα κοινά που έχουν τη χρηματική δυνατότητα βρίσκουν κάπου να ξοδέψουν τα 

χρήματά τους. Αυτά πρέπει να προσδιοριστούν με προσέγγιση ολιστική. 

 

Είμαι πολύ χαρούμενη που μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Διαζώματος για τη 

θαρραλέα επιλογή του Ηρακλείου, τη δουλειά του κ. Κούτουλα και του κ. Δρακωνάκη 

που τώρα αρχίζει, αλλά και με το ότι ο Δήμος το έχει αγκαλιάσει πραγματικά απόλυτα να 

μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, να αξιοποιήσουμε τον πλούτο του 

Ηρακλείου και να δούμε όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά την εμπειρία που προσφέρει 

η πόλη». 

 

Ο συντονιστής ευχαρίστησε θερμά τους τέσσερις ομιλητές και έκλεισε λέγοντας τα 

εξής:  

 

«Νομίζω ότι δυο κατευθύνσεις πρέπει να έχει τελικά το πολιτιστικό αφήγημα που θα 

συμπληρώσει το υπόλοιπο αρχαιολογικό αφήγημα. Το ένα πρέπει να είναι η ιστορική 

πολυπολιτισμικότητα και το άλλο ο σύγχρονος πολιτισμός και η σύγχρονη ζωή. Αυτά είναι 

οι δυο στόχοι που θα πρέπει πραγματικά να μπορέσουν να καλυφθούν επιτυχώς για να 

φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα». 

 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ευχαρίστησε θερμά τους 

ομιλητές και έκανε μια μικρή εισαγωγή για την επόμενη ενότητα που αφορά την 

Πολιτιστική Διαδρομή της Σαντορίνης. Ο κ. Μπένος αρχικά αναφέρθηκε στη γνωριμία 

του με το Δήμαρχο Θήρας, κ. Νίκο Ζώρζο. Εν συνεχεία επισήμανε τα εξής: 

 

«Η Σαντορίνη έχει το αντίστροφο πρόβλημα από την Ήπειρο και από τη Στερεά Ελλάδα. 

Έχει το φαινόμενο της υπερανάπτυξης. Το θέμα είναι πως θα μπορέσουμε να 

διαφοροποιήσουμε αυτή την εικόνα και πως αυτό το προϊόν όπως είναι σήμερα να του 

δώσουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

 

Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά εγώ και ο Δήμαρχος πιστεύουμε βαθιά ότι θα το 

παλέψουμε. Γι' αυτό ξεκίνησε από τότε η διαβούλευση και με το νησί που έχει σπουδαίους 

παράγοντες. Η κα Χατζηνικολάου ανέλαβε να μας κάνει το πρώτο σχέδιο. Στην ομάδα 

προστέθηκε μετά και ο κ. Γιάννης Ζηρίνης. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε 

αναθέσει δυο μελέτες σε δυο εξαιρετικούς μελετητές και οι μελέτες αυτές να 

χρηματοδοτούνται από δυο σημαντικούς χορηγούς. Ο ένας είναι ο κ. Θανάσης Μαρτίνο, 
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εφοπλιστής με το Χορηγικό Ίδρυμα που λέγεται Αιγέας. Από τον Αιγέα έχουμε πάρει τη 

μία χορηγία 20.000 € για τη μελέτη του κ. Ζέκκου. Επίσης, για την οικονομική μελέτη του 

κ. Σμιτ έχουμε χορηγία 20.000 € από τον κ. Ευτύχη Βασιλάκη και την Aegean.  

 

Θα δείτε σήμερα να ξετυλίγεται αυτή η προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια πολύ 

απαιτητική. Επιπλέον, η διαδρομή αυτή μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω και τον κ. 

Σπιλάνη που είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο κ. Σπιλάνης 

έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα νησιωτικά θέματα, αλλά και πιο ειδικά με το Δήμο 

Σαντορίνης. Γι' αυτό αυτή την ωραία ομάδα θα καλέσω τώρα στο βήμα για να την 

απολαύσετε κυριολεκτικά. Πρώτα, όμως, θα καλέσω τον συντονιστή, δημοσιογράφο, κ. 

Νίκο Βατόπουλο.  

 

«Πολιτιστική Διαδρομή Σαντορίνης» 

 

Ο συντονιστής, κ. Νίκος Βατόπουλος αρχικά ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο, κ. 

Σταύρο Μπένο για την μεγάλη τιμή να του αναθέσει τον συντονισμό της τελευταίας 

συζήτησης. Εν συνεχεία εκμυστηρεύτηκε την παρακάτω σκέψη του: 

 

«Ακριβώς αυτό που πάει να γίνει τώρα στην Σαντορίνη είναι το επίκεντρο ενός διεθνούς 

διαλόγου και μιας διεθνούς προσέγγισης πάνω στο νέο τουρισμό. Καθώς ο νέος 

τουρισμός πλέον υπόκειται σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και νέα πλήθη 

διακινούνται ανά την υφήλιο, νέοι τουρίστες από χώρες που στο παρελθόν δεν παρήγαγαν 

τουριστικά ρεύματα μετακινούνται και φυσικά έχει αλλάξει η απαίτηση και η προσδοκία 

του μέσου δυτικού επισκέπτη.  

 

Οπότε αν μιλάμε πλέον για το συνολικό βίωμα, για την ολιστική εμπειρία σε ένα τόπο, 

σαφώς η Σαντορίνη κάνει άριστα και βγαίνει μπροστά και διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο 

για το νησί. 

 

Θα σταθώ επίσης στη λέξη «αυτοκριτική». Μια λέξη και μια υποχρέωση που έχουμε, την 

οποία την άκουσα για την πόλη του Ηρακλείου με πολλούς τρόπους, δεν την άκουσα τόσο 

όσο θα ήθελα για την Αθήνα. Σαφώς θεωρώ ότι και η αυτοκριτική είναι και το έναυσμα 

για τη συζήτηση για τη Σαντορίνη και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό 

καθώς η έννοια του κορεσμού στη Σαντορίνη έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο να παράγει 

αρνητική εικόνα για το νησί και να παρεμβάλεται σε αυτό που θα έλεγε κανείς. Επίσης 

είναι πάρα πολύ σημαντικό η προσδοκία να μην συναντά αυτό που βιώνει ο επισκέπτης 

στο νησί». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Βατόπουλος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Σαντορίνης, κ. Νίκο Ζώρζο. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«Το Σεπτέμβρη του 2015 επικοινώνησα με τον κ. Μπένο, ο οποίος έφτασε στις 10 

Φεβρουαρίου του 2016 στο νησί. Πήγαμε στο αρχαίο θέατρο, από εκεί στο Δήμο, 

περάσαμε πάντως μια ολόκληρη μέρα μαζί.  

 

Ήταν μια σημαντική συνάντηση, η οποία αποτέλεσε ορόσημο στον τρόπο με τον οποίο 

άρχισα να σκέφτομαι για το θέμα της διοίκησης του Δήμου. Κάποια στιγμή, ενώ μου 

έκανε κάποιες ερωτήσεις ο κ. Μπένος για το αρχαίο θέατρο και όχι μόνο, αποδέχτηκα 

ασμένως το πρακτικό της μη υποστάσεώς μου και το κατέστησα οδηγό. Έτσι ξεκίνησε 

αυτή η συνεργασία.  
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Η Σαντορίνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος που έχει πλέον σοβαρά, πολύ σημαντικά αστικού 

τύπου προβλήματα. Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από την πλευρά τη δική μου και 

κάποιων συνεργατών που είχαμε κάνει μια Παράταξη, διεκδικώντας τη διοίκηση του 

Δήμου από πολύ παλαιότερα. 

 

Να σας πω ότι είχα διατελέσει Κοινοτάρχης στην Κοινότητα Πύργου, όταν δεν υπήρχε 

Δήμος της Σαντορίνης. Είχα ζητήσει τότε και ήταν η πρώτη φορά που η Αυτοδιοίκηση 

ζητούσε από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να χαρακτηρίσει όλο τον ιστορικό 

πυρήνα του οικισμού, δηλαδή το μισό περίπου του κατοικημένου οικισμού, ως διατηρητέο 

μνημείο. 

 

Έφορος ήταν τότε η κα Δροσογιάννη, η οποία, αφού έλαβε την απόφαση, με πήρε 

τηλέφωνο και μου λέει "δεν πήρα να σας συγχαρώ, αλλά πήρα να σας πω ότι είναι η 

πρώτη φορά που Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητά τον χαρακτηρισμό ενός 

οικισμού ως διατηρητέου μνημείου και να σας πω ότι επειδή θα έχετε προβλήματα και 

αντιδράσεις, δεν πιστεύω να λάβω μια άλλη απόφαση ανάκλησης της προηγούμενης" και 

της απάντησα αβίαστα "όχι – όχι…" και μου λέει "με απασχολεί έντονα η άμεση 

απάντησή σας". Διότι ήμουν και νεαρός τότε και προφανώς θα σκέφτηκε ότι αβίαστα είπα 

το όχι χωρίς να περιμένω τις αντιδράσεις. Όντως οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ έντονες 

και μεγάλες.  

 

Ο Πύργος, όμως, διατήρησε τα μορφολογικά του στοιχεία εν πολλοίς και μια άλλη μορφή 

πιο ισορροπημένης ανάπτυξης σήμερα.  

 

Το 2004 και 2005 πήραμε την πρωτοβουλία ως Παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης 

να φέρουμε ένα Πανεπιστήμιο από την Αμερική, το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, να κάνει 

μια μελέτη για τη Σαντορίνη. Πρέπει να σας πω ότι τα μοντέλα, τα οποία υπάρχουν στη 

μελέτη επιβεβαιώθηκαν όλα. Δηλαδή η εξέλιξη της Σαντορίνης από το ’04 και ’05 μέχρι 

το 2015, ’17-’18 είναι τόσο ραγδαία. Επιβεβαιώθηκαν όλα τα μοντέλα εκείνα, τα οποία 

είχε επιχειρήσει η μελέτη αυτή. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Οι ρυθμοί 

ανάπτυξης του νησιού είναι τέτοιοι που αρχίζουν πλέον να τρομάζουν. 

 

Η Σαντορίνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Μου αρέσει να την παρομοιάζω με την ομηρική 

Ελένη. Είναι ακατάκτητη και σαγηνευτική, παρά τον ιδιότυπο πόλεμο που δέχεται από 

την ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι είδωλο μεν, όπως και η Ελένη, λέει ο Ευριπίδης στην 

Ελένη "Ουκ ήλθον ες γην Τρωάδ', αλλ' είδωλον ην". Είναι είδωλο, αλλά πολύ φοβάμαι 

ότι αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος θα βάλει σημάδια ανεξίτηλα στο σώμα του τόπου. 

 

Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία για να καταλάβετε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Από το ’12 

στο ’15 η αύξηση της κατανάλωσης νερού στην Οία -που θα την ξέρετε όλοι είναι από 

τους πιο γνωστούς οικισμούς του νησιού- ήταν 110% στα Φηρά 86%, στο Ακρωτήρι 

439%. Το ’13 κατανάλωση ρεύματος στο νησί για ενάμιση περίπου μήνα, δηλαδή στη 

μεγάλη αιχμή ήταν 32,5 MW και το 2017 48 MW.  

 

Η κάλυψη του εδάφους της Σαντορίνης από δόμηση είναι μεγαλύτερη από αυτή της 

Αττικής. Το 2015 ήταν 11% αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι σαφώς μεγαλύτερη. Υπάρχει, 

επίσης, και το φαινόμενο της μεγάλης αυθαιρεσίας, καθώς δεν υπάρχουν ελεγκτικοί 

μηχανισμοί. Είναι υποστελεχωμένες όλες ο δημόσιες Υπηρεσίες, οι δημόσιες δομές και 

οι δημοτικές δομές. Δεν υπάρχει έλεγχος. 
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Το πλεονέκτημα της Σαντορίνης, εκείνο που την κάνει ιδιαίτερη είναι το ίδιο το 

γεωπεριβάλλον της, δηλαδή είναι η δύναμη της γης της. Κατασπαταλώντας, λοιπόν, τους 

φυσικούς πόρους αποστερείς το συγκριτικό της πλεονέκτημα. 

 

Το 2011 επισκέφθηκα τον τότε Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του ζήτησα την τροποποίηση του 

Προεδρικού Διατάγματος που αφορούσε τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Τον Απρίλιο του 

2012 είχαμε ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα που περιόριζε τη δόμηση. Όμως, επειδή 

υπάρχει το φαινόμενο της αυθαιρεσίας, επειδή δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν 

στέκεται ικανό για να βάλει ένα φραγμό σε αυτό που συμβαίνει στη Σαντορίνη. 

 

Από το 2015 και εντεύθεν έχουμε αποδοθεί σε μια προσπάθεια, προκειμένου να πειστεί 

το ΥΠΕΝ να τροποποιήσει -καθώς έχει και ελαττώματα αυτό το Προεδρικό Διάταγμα τα 

οποία μπορούν να διορθωθούν- το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα του ’12 και να 

καταργήσει την εκτός σχεδίου δόμηση, ή να τη περιορίσει ακόμη περισσότερο. 

 

Από το Υπουργείο Τουρισμού ζητούμε την εφαρμογή του νόμου περί κορεσμού. Είναι 

ένας σύγχρονος νόμος του 1937, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, ο 431/1937. Όμως, 

το Υπουργείο Τουρισμού δεν συνδράμει, καθώς ποτέ δεν έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση, 

ασχολείται μονίμως με την προβολή. Η διαχείριση, όμως, είναι νομίζω πολύ πιο 

σπουδαία από την προβολή και ιδιαίτερα για την περίπτωση τέτοιων προορισμών, όπως 

η Σαντορίνη. 

 

Είναι δύσκολο να πείσει κανείς την κοινωνία ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός στην 

υπερανάπτυξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αυτό για το οποίο δέχτηκα ερωτήσεις από 

τον Σταύρο Μπένο όταν μου έλεγε «Τι έχεις κάνει στο νησί; Γιατί τα κάνεις αυτά;» και 

αδυνατούσα να καταλάβω και γι' αυτό δεν απαντούσα σωστά. 

 

Μου είπε ότι αν η κοινωνία δεν μετέχει σε αυτό που προσπαθεί κανείς να κάνει, τότε έχει 

αποτύχει. Στον τομέα αυτό πρέπει να σας πω ότι ως Δήμαρχος δεν είμαι πετυχημένος, 

δεν έχω καταφέρει να πείσω την κοινωνία να δει προοπτικά το μέλλον του νησιού και να 

στηρίξει αυτή τη δραστηριότητα. 

 

Θέλω, όμως, να σας πω ότι σε κάποιους άλλους τομείς πετύχαμε. Από τις αρχές ανάληψης 

των καθηκόντων μου κάθε εβδομάδα κάναμε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς 

φορείς του νησιού. Αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων ήταν να καταφέρουμε να 

υλοποιήσουμε το 2013 το έτος γαστρονομίας. Ήταν πρώτη φορά που στην Ελλάδα είχαμε 

το θεσμό του έτους, ήταν πρώτη φορά που στην Ελλάδα παρουσιάστηκε αυτή η μορφή 

τουρισμού και είχαμε δραστηριότητες και εκδηλώσεις για το θέμα της γαστρονομίας 

ολόκληρο το χρόνο.  

 

Με τη βεβαιότητα ότι το 2015 η Σαντορίνη μπορεί να είναι ένας τουριστικός προορισμός 

όλο το χρόνο προβάλαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης το "Σαντορίνη προορισμός όλο το 

χρόνο". Σήμερα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια μένουν ξενοδοχεία ανοιχτά 

όλο το χρόνο, μένουν επιχειρήσεις - όχι τόσες όσες θα θέλαμε- στον τομέα κυρίως της 

εστίασης όλο το χρόνο. Το τρίμηνο Δεκέμβριος – Ιανουάριος – Φεβρουάριος από τη 

Σαντορίνη περνούν περί τις 25.000 επισκέπτες. 

 

Η Σαντορίνη έχει συνολικά 5,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Θέλω αγαπητέ Σταύρο 

Μπένο να ευχαριστήσω θερμά εσένα, τους συνεργάτες σου, τους μελετητές, τον κ. Γιάννη 
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Σπιλάνη, με τον οποίο είχαμε και προγενέστερα μια πολύ καλή συνεργασία. Σταύρο δεν 

είναι μόνο κατόρθωμα το γεγονός ότι μπορείς και βρίσκεις ανθρώπους να συνεργαστούν, 

αλλά επειδή μου αρέσει να κάνω αναγωγές και στο ιστορικό παρελθόν θα πω ότι έκανα 

αυτή την αναγωγή και μου θυμίζεις τον Τυρταίο. Μόνο που υπάρχει ένας κίνδυνος: ήταν 

βασικός συντελεστής της ήττας των Μεσσηνίων. Σας ευχαριστώ». 

 

Ο συντονιστής ευχαρίστησε θερμά τον κ. Ζώρζο. Έπειτα πρόσθεσε: «Πραγματικά ήταν 

νομίζω πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας παρουσίασε και πως μας οδήγησε στο να 

αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Σαντορίνη. Επίσης, νομίζω ότι 

αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα Δημάρχου που αναλαμβάνει, παρ' ότι η κοινωνία 

είναι ακόμη ανέτοιμη, να ακολουθήσει αυτή τη σκέψη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο 

για έναν τοπικό άρχοντα να κινήσει μια ολόκληρη διαδικασία, όταν έχει μια κοινωνία 

απρόθυμη να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια 

πρόοδος σε αυτό, αλλά νομίζω τα νούμερα που παρουσιάσατε κ. Ζώρζο μιλούν από μόνα 

τους». 

 

Εν συνεχεία, έδωσε το λόγο στον κ. Γιάννη Σπιλάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στον Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.  

 

Αρχικά, ο κ. Σπιλάνης ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

κ. Σταύρο Μπένο για την πρόσκληση, αλλά και το Δήμαρχο, κ. Ζώρζο που του ανέθεσε 

τη μελέτη. Έπειτα, δήλωσε ότι στη σημερινή παρουσίαση θα μιλήσει περισσότερο για 

το παρατηρητήριο και τη διαχείριση. Ακολούθως ανέφερε τα παρακάτω:  

 

«Κατ’ αρχήν γιατί χρειάζονται τα εργαλεία αυτά; Παρατηρητήριο και DMΜO (εγώ το 

γράφω με δυο «Μ» το DMMO, γιατί είναι marketing και management μαζί) χρειάζονται 

πλέον για να περάσουμε από την επιχείρηση στον προορισμό. Έχει ξεπεραστεί στον έξω 

κόσμο εδώ και 30 χρόνια. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτό τον τομέα. 

Ειδικά στον τουρισμό το προϊόν είναι συλλογικό. Δεν είναι μια επιχείρηση που το 

προσφέρει, το προσφέρει ο προορισμός, σειρά επιχειρήσεων και οι τοπικές Αρχές. 

 

Και βέβαια μια μεγάλη επιχείρηση, όπως είναι ο προορισμός στη Σαντορίνη, οφείλει να 

γνωρίζει τι συμβαίνει, οφείλει να αναλύει και οφείλει να κάνει τις κατάλληλες πολιτικές. 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί και το παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Το έχουμε υπό την ευθύνη μας γιατί ο ΠΟΤ έχει 

αποφασίσει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση δεδομένα και προσπαθεί 

να το προωθήσει αυτό κυρίως στους τοπικούς φορείς και όχι στους εθνικούς. 

 

Και βέβαια όχι μόνο ξέρει τι γίνεται στο εσωτερικό, αλλά ξέρει τι γίνεται και στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Διότι χωρίς αυτό οι σχεδιασμοί μας μπορεί να είναι λανθασμένοι. 

Εδώ προσπαθώ να αποτυπώσω τη συνθετότητα του τουριστικού προϊόντος. Γιατί μπορεί 

να έχουμε σημαντικούς πόρους, αλλά αν δεν τους έχουμε αξιοποιήσει είναι σα να μην 

υπάρχουν για τον τουρισμό. 

 

Τουριστικό προϊόν ποιο είναι; Συνήθως μιλάμε για τους πόρους και νομίζουμε ότι έχουμε 

τουριστικό προϊόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρειάζεται οι πόροι να αξιοποιηθούν και 

από εκεί και πέρα να τους επικοινωνήσει κανείς στις αγορές, διεθνείς και εθνικές, με 

διαφορετικό τρόπο και στόχους, γιατί έχουμε διαφορετικούς πελάτες. 
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Και όλα αυτά επειδή έρχονται από πολλούς φορείς, χρειάζονται εξωτερικές δομές 

στήριξης. Στην περίπτωση αυτή επιμένουμε διαρκώς ότι το DMMO θα κάνει αυτή τη 

δουλειά. 

 

Γιατί στη Σαντορίνη; Η Coca – Cola δουλεύει καθημερινά τη διαχείριση του προϊόντος 

της, η Σαντορίνη δεν πρέπει να το κάνει; Η Ελλάδα έχει προβλήματα στον τουρισμό, 

καθώς αν και έχουμε μεγάλα νούμερα αφίξεων, έχουμε μικρή τουριστική δαπάνη. Όλα 

αυτά πρέπει κανείς να τα δει, ιδίως στην  περίπτωση της Σαντορίνης.   

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, στον οποίο συμμετέχουμε, μας δίνει υλικό για το 

πώς πρέπει να πετύχουμε τον στόχο του βιώσιμου τουρισμού. Το ακούμε συχνά από 

πολλούς, αλλά το περιεχόμενο διαφοροποιείται πολύ από τον έναν στον άλλον. 

 

Εμείς αναλύσαμε τον προορισμό, θέτοντας δυο ερωτήσεις: γιατί ο τουρίστας θα έρθει στη 

Σαντορίνη και γιατί να έρθει εκτός περιόδου αιχμής. Αυτό το θέτουμε σε όλους τους 

προορισμούς που πηγαίνουμε, γιατί πρέπει να είναι κατανοητό για να μπορεί να σχεδιάσει 

κανείς και το προϊόν. 

 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός έχει πολύ δύσκολα δεδομένα, διότι αυτά που 

παρουσιάζονται συνήθως ως διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι 

ελλιπέστατα. Εδώ επιβεβαιώνουμε κάτι που είπε ο Δήμαρχος ότι η τοπική κοινωνία δεν 

θέλει να εμπλακεί. Κάναμε έρευνα επιχειρήσεων και απάντησαν ελάχιστοι. 

 

Ένα DMΜO πρέπει να παίξει διαφορετικό ρόλο. Αυτό συζητάμε εδώ και δυο χρόνια για 

να δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει.  

 

Δεν θα μπω στην έκθεση της κατάστασης, εδώ τα νούμερα έχουν ενδιαφέρον: 12.500 

ξενοδοχειακές κλίνες στη Σαντορίνη, 23.000 ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλέον 

23.000 σε ιδιωτικές κατοικίες δίνουν έναν εκρηκτικό αριθμό των 60.000 κλινών 

συνολικά. Μαζί με τους μόνιμους κατοίκους δηλαδή έχουμε περίπου 1.000 κάτοικους σε 

ένα νησί 76 τετραγωνικό χιλιομέτρων. Πυκνότητα Αθήνας και Ολλανδίας! 

 

Πώς να διαχειριστούμε τη μετακίνηση; Τι προτείνουμε; Χωρίς μετρό στη Σαντορίνη πως 

μπορεί να δουλέψει κανείς δεν γνωρίζω.  

 

1,5 εκατομμύριο αφίξεις, 5.200 διανυκτερεύσεις σε ένα προορισμό που έχει 

προβληματικό λιμάνι, πιθανόν το πιο προβληματικό όλου του Αιγαίου. Ένα αεροδρόμιο 

με καλή πίστα, αλλά προβληματικό σταθμό και ένα ανάγλυφο αρκετά δύσκολο. 

 

Και βέβαια μπορείτε να έχετε και 12-15.000 επισκέπτες κρουαζιέρας σε μια μέρα. 

Ευτυχώς μετά από ένα πόλεμο, ο Δήμος κατάφερε να βάλει ένα όριο και να διαχειριστεί 

λίγο την κρουαζιέρα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα τώρα. 

 

Τουριστική δαπάνη. Εμείς κάναμε έρευνα για την τουριστική δαπάνη, η οποία στη 

Σαντορίνη εμφανίζεται διπλή από ό,τι στο Νότιο Αιγαίο. Περίπου 170 €, όταν στο Νότιο 

Αιγαίο είναι περίπου 80-82 € σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος..  
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Οι κατοικίες από 3.771, 13.000 το 2011 με βάση την απογραφή. Νερό ανεπαρκέστατο, η 

διαχείριση των απορριμμάτων δεν έχει λυθεί, κυκλοφοριακός θόρυβος ήταν από τα 

μεγάλα προβλήματα που επεσήμαναν οι τουρίστες στην έρευνα. 

 

Υπάρχει μια πολιτική προβολής που εφαρμόζεται με ένα γραφείο τουρισμού, το οποίο 

λειτουργεί η Ένωση Εμπόρων. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την 

κατάσταση. Εδώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω με μια swοt analysis, τα ισχυρά και 

αδύνατα σημεία της Σαντορίνης, τις προκλήσεις που υπάρχουν και τις ευκαιρίες και τα 

αρνητικά. 

 

Προφανώς η Σαντορίνη είναι ένα παγκόσμιο brand name. Και ίσως εκεί είναι η 

δυσκολία, πως το αλλάζεις αυτό.  

 

Φυσική ομορφιά, η πρώτη είναι η καλντέρα, υπάρχουν κι άλλες, αλλά έχουν υποβαθμιστεί 

από τη δόμηση. Βλέποντας την Καλντέρα από τη στεριά είναι κάτι αναλλοίωτο, 

εξαιρετικό. Πολλά τα μνημεία σε ένα τόσο μικρό νησί. Το Ακρωτήρι είναι το πιο μεγάλο, 

αλλά δεν είναι το μόνο. Το Ακρωτήρι προφανώς είναι σημαντικό. Τα οικιστικά σύνολα 

παρά τις αλλοιώσεις που έχουν συμβεί τα βλέπει κανείς. 

 

Νησί τόσο μικρό και τόσο πυκνοκατοικημένο, κι όμως έχει παραγωγή κρασιού 

αξιοσημείωτη. 12 οινοποιεία επισκέψιμα, με εξαιρετική θέα μέσα στην καλντέρα. Η 

γαστρονομία έχει προωθηθεί. Υπάρχουν σηματοδοτημένα μονοπάτια που θα μπορούσαν 

να αυξήσουν την επισκεψιμότητα εκτός περιόδου, αλλά και σειρά εκδηλώσεων, με 

πρόγραμμα εκπληκτικό. Όμως αυτό είναι τριτεύον, γιατί επικρατεί το υφιστάμενο brand 

name.  

 

Και βέβαια μια πληθυσμιακή δυναμική: η Σαντορίνη είναι από τα λίγα νησιά, τα οποία 

έχουν δυναμική γεννήσεων. Αυτό δημιουργεί βέβαια πρόβλημα στο Δήμαρχο, γιατί πρέπει 

να φτιάχνει σχολεία. 

 

Αδύνατα σημεία: η μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και η έλλειψη φροντίδας στο χώρο, τα 

οποία έχουν αλλοιώσει το τοπίο, είναι καθοριστικά. Νομίζω ότι είναι ελληνικό ιδίωμα 

αλλά στη Σαντορίνη πια αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις. Υψηλή και αυξανόμενη πίεση 

από την προσφορά και τη ζήτηση με τα νούμερα που ανέφερα προηγουμένως που οδηγεί 

σε συνωστισμό και υποβάθμιση εμπειρίας.  

 

Βέβαια θα ήθελα να μεταφέρω την πρώτη μου εμπειρία από τη Σαντορίνη πολλά χρόνια 

πριν, που η εικόνα βέβαια του Αυγούστου τότε ήταν κάτι παρόμοιο. Αλλά τα πράγματα 

από τότε έχουν εξελιχθεί πολύ και η τουριστική κίνηση διαρκεί πολύ περισσότερους 

μήνες. Στα κρουαζιερόπλοια η προσπάθεια για τον χρονικό προγραμματισμό πέτυχε, 

ελπίζουμε να γίνουν και περισσότερα βήματα.  

 

Μικρή διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που εστιάζεται κυρίως στη μοναδική 

θέα και βέβαια και στα τρία «s», τα γνωστά που κυριαρχούν στο ελληνικό τουριστικό 

προϊόν. Τα νέα προϊόντα αναπτύσσονται σιγά – σιγά. Οι μελετητές που κάνουν την 

προσπάθεια τώρα να δουν τον πολιτιστικό τουρισμό βρήκαν στοιχεία τέτοια. 

 

Τα αδύνατα σημεία: υψηλή εποχικότητα, το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

ακόμη και μέσα στην περιοχή της καλντέρας δημιουργεί πρόβλημα. Χαμηλή διασύνδεση 

της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό. 14 ξενοδοχεία και παραγωγοί είναι στο Aegean 
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Cuisine, ένα μοναδικό πρόγραμμα που υπάρχει χρόνια από το Επιμελητήριο Κυκλάδων. 

19 μονάδες μόνο στο ελληνικό πρωινό δείχνει ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόθεση 

της τοπικής επιχειρηματικότητας, τουλάχιστον συνειδητοποιημένα, να κινηθεί προς αυτή 

την κατεύθυνση. Τους ευνοεί το γεγονός ότι μιλάμε για ένα παγκοσμιοποιημένο 

προορισμό που έχει χάσει σημαντικά από την ελληνικότητά του. 

 

Και ο κίνδυνος είναι και η κινεζοποίηση της Σαντορίνης. Υπάρχουν και μαγαζιά που 

αγοράζονται από Κινέζους και υπάρχει αυτός ο διάχυτος φόβος ότι θα γίνει ακόμη πιο 

διεθνοποιημένο το προϊόν. Και βέβαια υπάρχουν Κινέζοι στην αγορά της Σαντορίνης. 

Έχει μεγάλη δυναμική η κίνηση των Κινέζων στη Σαντορίνη.  

 

Ταυτόχρονα ένα άλλο αδύνατο σημείο του ελληνικού τουρισμού και της Σαντορίνης, είναι 

το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

εκπαιδευτείς, αφού δουλειά βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Στο Νότιο Αιγαίο είναι πολύ 

χαμηλό το επίπεδο εκπαίδευσης, στη Σαντορίνη είναι ακόμη χαμηλότερο. Είναι 

ανύπαρκτη η δια βίου εκπαίδευση, όπως και σε όλη τη χώρα. Τα ευρωπαϊκά στοιχεία 

είναι καταλυτικά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο. 

 

Ευκαιρίες. Τι κάνουμε με τους μη αξιοποιημένους πόρους που έχουν μια αυθεντικότητα 

και μπορούμε να τους προβάλουμε; Η μεγάλη αντίθεση με την αρχαία Θήρα που είναι 

ξεχασμένη δεν υπάρχει. Αν δει κανείς τα νούμερα επισκεψιμότητας είναι ανύπαρκτα. 

Βέβαια η προσβασιμότητα στην αρχαία Θήρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει μεγάλη 

επισκεψιμότητα. 

 

Ακόμη και το Ακρωτήρι έχει χαμηλή επισκεψιμότητα, παρά το γεγονός ότι είναι ένας 

προορισμός αρκετά οργανωμένος για τα ελληνικά δεδομένα και εύκολα προσπελάσιμος. 

 

Άλλη ευκαιρία είναι η αύξηση της ζήτησης. Πρώτο είναι οι μη αξιοποιημένοι πόροι και 

έχει πολλούς η Σαντορίνη, το δεύτερο είναι η αύξηση της ζήτησης για τουρισμό εμπειρίας.   

 

Πως μπορούμε να αλλάξουμε από αυτή την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας με τους 

ανθρώπους που ψάχνουν κάτι διαφορετικό να αλλάξουμε το μονοδιάστατο σημερινό 

προϊόν; Για μας η συζήτηση επικεντρώθηκε πολύ στο σήμα τοπικής ποιότητας, 

βιωσιμότητας, υπευθυνότητας, κοινωνικής ευθύνης για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πολύ πρώιμα και γι' αυτό 

πέθανε πιθανώς. Υπάρχει, όμως, η προετοιμασία και μπορεί κανείς να την αξιοποιήσει. 

 

Και βέβαια δυνατότητες ουσιαστικής αξιοποίησης των υπαρχόντων δημόσιων πόρων 

που υπολειτουργούν. Η δική μας η άποψη είναι μέσα από τη λειτουργία Κοιν.Σ.Επ., με 

εμπλοκή αρχαιολόγων και όλων όσων έχουν συμβάλει, να φτιαχτούν τα μνημεία να 

λειτουργήσουν αυτά τα μνημεία με ένα διαφορετικό τρόπο. 

 

Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να τα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού με τη λογική του. 

Άρα επιχειρηματικότητα μιας άλλης μορφής, κοινωνική-συνεταιριστική 

επιχειρηματικότητα θα μπορέσει να βοηθήσει να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα με ένα 

διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι μια πρόταση. 

 

Οι κίνδυνοι. Ο μεγάλος κίνδυνος της Σαντορίνης είναι η ίδια η Σαντορίνη και βέβαια η 

υπερεπιτυχία της. Όμως, η αύξηση του ανταγωνισμού από τα άλλα νησιά που προσφέρουν 

άλλα πράγματα κάτω από καλύτερες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.  
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Και το δεύτερο σημείο είναι οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή να χτυπήσουν τη 

Σαντορίνη. Αυτά τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για τη διαχείρισή τους  

 

Πρώτο στοιχείο είναι η συναντίληψη με την κοινωνία. Όμως ποια είναι τα προβλήματα; 

Αυτό που λέει ο Δήμαρχος αφορά μια ομάδα ανθρώπων, οι υπόλοιποι δεν το 

αντιλαμβάνονται και επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή η συζήτηση για την 

συναντίληψη και συμφωνία είναι απαραίτητη για να κάνεις τα επόμενα βήματα. 

 

Και το τελευταίο είναι πως γεφυρώνονται οι αντίθετες επιδιώξεις των διαφόρων ομάδων 

ενδιαφερόντων. Αυτοί που έχουν αγοράσει και έχουν επενδύσει σε αυτοκίνητα και 

μετακινούν κόσμο στο νησί, θέλουν κόσμο στο νησί. Δεν θέλουν λιγότερο κόσμο και πιο 

πολλά λεφτά ανά κεφαλή. Και θέλει βέβαια όλα αυτά για να μπουν και να λειτουργήσουν 

χρειάζονται σχέδιο και διακυβέρνηση, αλλιώς δεν γίνεται. Σχέδιο και κυρίως φορέα 

διακυβέρνησης. Πρώτα είναι αυτό και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. 

 

Προτείναμε τρία σενάρια: 

Α) Το πρώτο είναι business as usual, να αφήσουμε δηλαδή τη δυναμική της αγοράς να 

πάρει τα πράγματα.  

Β) Το δεύτερο σενάριο είναι η υιοθέτηση των αρχών του δημόσιου τουρισμού του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, για το πως πρέπει να προχωρήσει κανείς.  

Γ) Το τρίτο σενάριο είναι η εφαρμογή σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας 

Ζώνης. Είναι μια πολιτική που η Ελλάδα δεν την έχει εφαρμόσει ακόμη, παρ' όλο ότι 

υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει υπογράψει και το αντίστοιχο μεσογειακό 

πρωτόκολλο. 

 

Υιοθετήσαμε το δεύτερο σενάριο μετά από συζήτηση με το Δήμο και προχωρήσαμε πάνω 

σε αυτό για τις προτάσεις. Οπότε ζητάει συμμετοχή στις αποφάσεις με βάση τη γνώση, 

όχι απλώς συμμετοχική διαδικασία. Προτείνει να υπάρχει η γνώση και γι' αυτό μιλάει για 

παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού, γνώση και ανάλυση, συναντίληψη, διατύπωση 

οράματος και σχεδίου. Εδώ έρχομαι σαφώς να επικροτήσω την άποψη του κ. Μπένου 

που λέει όραμα και σχέδιο, γιατί μόνο με το όραμα μπορεί να δουλέψει και ο Δήμαρχος 

το υιοθετεί. 

 

Επίσης, απατείται σχέδιο υλοποίησης, ετήσιο και πολυετές. Η διάρκεια της θητείας της 

Δημοτικής Αρχής δεν φτάνει, ούτε η διάρκεια του ΕΣΠΑ. Πρέπει να κάνει κανείς κάτι 

πέρα από αυτό. Αυτή είναι η αρχική βάση για να ξεκινήσει κανείς, αλλά από εκεί πρέπει 

να συνεχίσει. Προφανώς συνεχή παρακολούθηση, υλοποίηση και διόρθωση της πορείας. 

 

Πως μπορεί να υποστηρίξει η μοναδικότητα της Σαντορίνης ένα διαφορετικό προϊόν; 

Ποιος είναι ο μύθος και η εικόνα για τη Σαντορίνη; Η άποψη η δική μου χωρίς να είμαι 

επικοινωνιολόγος είναι η δύναμη της γης, αυτό καλύπτει πολλά πράγματα ταυτόχρονα 

από το κρασί μέχρι την καλντέρα. 

 

Κάτι που είχα χτες σε μια παρέμβασή μου είναι η δημιουργία ενός story telling, αλλά όχι 

απλώς μια ιστορία που κάποιος διηγείται, αλλά ενός χώρου που θα διηγείται κανείς την 

ιστορία του τόπου. Ενός χώρου που δεν θα έχει καθόλου μουσειακά στοιχεία με την 

κλασική έννοια, αλλά θα μας διηγείται τα βασικά στοιχεία της ιστορίας, από την οποία 

κανείς μπορεί να μάθει τον τόπο του και πρώτα απ' όλα οι Σαντορινιοί και μετά οι 
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τουρίστες. Κυρίως αυτοί οι τουρίστες που ψάχνουμε, όχι οι οποιοδήποτε τουρίστες που 

δεν ενδιαφέρονται. 

 

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραδείγματα υπάρχουν σε άλλους προορισμούς.  Ο 

δήμος πρέπει να φροντίσει το πως θα ενημερώνονται οι τουρίστες για να μπορέσει να 

προκαλέσει και τη διάχυση των τουριστών στο έδαφος της Σαντορίνης. Και είναι ένας 

μηχανισμός διαχείρισης προορισμού με βάση πραγματικά δεδομένα.  

 

Ήδη από τη δεκαετία του ’90 ένας άλλος οραματιστής του Αιγαίου, ο δικός μου μέντορας 

ο Κώστας Σοφούλης μιλούσε για aegean quality στο Αιγαίο ολόκληρο. Ένα σύστημα 

ποιότητας για τις επιχειρήσεις αναγνωρίσιμο, με brand αναγνωρίσιμο, "το Aegean", 

μιλούσε για aegean quality που θα μπορούσε να καλύψει όλα τα νησιά του Αιγαίου και 

τη Σαντορίνη. 

 

Η Σαντορίνη είναι εμβληματικός τόπος και θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί. Το 

σύστημα για μας πρέπει να είναι αρκετά πιο πολύπλοκο από αυτό που ετοιμάσατε στην 

Ήπειρο. Ίσως να είμαστε υπεραισιόδοξοι για το ότι μπορεί να γίνει εφαρμόσιμο. 

 

Ο πρώτος άξονας ήταν παρέμβαση για βελτίωση των υπηρεσιών και των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, το δεύτερο είναι για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και αφορά και 

τους μόνιμους κατοίκους, όχι τους τουρίστες. Πρέπει να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα 

για να μπορέσει να βελτιώσει τις υπηρεσίες με τη συμβολή του Δήμου. Εδώ η συζήτηση 

η δική μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει συνέργεια.  

 

Το τρίτο είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος παρακολουθώντας τις εξελίξεις. 

Νομίζω ότι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να μιλάει κανείς για 

νησιωτική ταυτότητα και να προσπαθήσει να βγάλει ποια είναι τα σημαντικά του 

προορισμού και όχι όλα. Να δούμε ποια από αυτά είναι τα σημαντικά που μπορούν να 

προσελκύσουν και να διαφοροποιήσουν κυρίως για να είναι αντίβαρο στο υπαρκτό. Για 

τη Σαντορίνη αυτό είναι το ζητούμενο, καθώς και η βελτίωση του συστήματος τοπικής 

τουριστικής διακυβέρνησης. 

 

Αφού έχουμε φτιάξει το προϊόν θα μπορούμε να μιλήσουμε για προβολή. Συνήθως μιλάμε 

για προβολή χωρίς να έχουμε το προϊόν και εδώ είναι ένα θέμα των τοπικών Αρχών γιατί 

έχουν συνηθίσει να κάνουν προβολή κυρίως και όχι διαμόρφωση προϊόντος και να 

ζητούν marketing plan χωρίς να υπάρχει το προϊόν. Εμείς το κάνουμε συστηματικά αυτό, 

νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει. 

 

Δημιουργία σλόγκαν και διαφημιστικής προβολής πάνω σε αυτό. Αρκεί να πεις το όνομα 

Σαντορίνη σε άλλους προορισμούς; Το όνομα από μόνο του δε φτάνει να είναι brand 

name. Απαιτείται, επίσης, ένα κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών που μπορεί να ταυτιστεί 

με το story telling center. Ακόμη κι αν είμαστε στην περίοδο της ηλεκτρονικής 

πληροφορίας δεν μπορούμε να μην έχουμε κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών, όπως έχουν 

όλοι οι υπόλοιποι.  

Και βέβαια ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης. Ποιος φορέας; Σε μια συζήτηση που 

είχαμε με τον κ. Μπένο για τις εναλλακτικές λύσεις και με όσα ακούστηκαν την 

προηγούμενη μέρα αναρωτήθηκα αν πρέπει να μιλάμε ακόμη για τον φορέα με την έννοια 

τη νομική, ή κυρίως αν πρέπει να έχουμε αποδεχτεί ότι χρειάζεται ο φορέας. Πρέπει να 

έχουμε το όραμα, να ξέρουμε τι θέλουμε και θα γίνει και το αδύνατο μετά. Δηλαδή να μην 

περιοριστούμε στο τι μας δίνει ο νόμος, αλλά να τον υπερβούμε. 
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Και αν υπάρχει θέληση στη Σαντορίνη θα γίνει ακόμη και με «ακροβασίες» θεσμικές, 

προφανώς κανείς δεν θέλει να είναι παράνομος. Η μία λύση είναι η υφιστάμενη εταιρεία 

geoTHERM να αναλάβει ένα κομμάτι της δουλειάς. Εγώ δεν είμαι υπέρ του 

πολλαπλασιασμού των φορέων πριν δείξουν ότι χρειάζονται. 

 

Το δεύτερο είναι ένα Σωματείο. Υπάρχει ένα Σωματείο που ασχολείται με τα θέματα των 

σεισμών στη Σαντορίνη, που λειτουργεί με επιτυχημένο τρόπο με συμμετοχή ιδιωτών και 

του Δήμου, παρά τις αδυναμίες των Σωματείων.  

 

Και το τρίτο θα μπορούσε να αξιοποιήσει κανείς το άρθρο 101 του "Καλλικράτη" που 

μιλάει για Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών και να συστήσει αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία και με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων και ΑΕΙ. Αυτή εμφανίζεται να είναι 

μια καλή ιδέα με τους περιορισμούς που έχουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

Κάθε ιδέα έχει τους περιορισμούς της. Οι αναπτυξιακές Α.Ε. είναι πιο ευέλικτες στην 

Ήπειρο η οποία φαίνεται να μπορεί να λειτουργεί με αυτή τη δομή. Κανείς μπορεί να τα 

σκεφτεί όλα αυτά. Όμως για εμένα το κυριότερο είναι να υπάρχει η βούληση και όχι η 

πολιτική βούληση μόνο, η βούληση της κοινωνίας να προχωρήσει και θα προχωρήσει». 

 

Στο σημείο αυτό ο συντονιστής ευχαρίστησε πολύ τον κ. Σπιλάνη για την τόσο 

αναλυτική ακτινογράφηση της κατάστασης, καθώς και των προτάσεων που 

ακολούθησαν. Έπειται, κάλεσε στο βήμα τον κ. Νίκο Σμιτ, μελετητή του master plan 

της πολιτιστικής διαδρομής της Σαντορίνης.  

 

Ο κ. Σμιτ ανέφερε τα εξής: «Η μελέτη αυτή μας ανατέθηκε το Δεκέμβρη του ’17 και 

εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα για την πολιτιστική διαδρομή της Σαντορίνης που 

υλοποιεί το "ΔΙΑΖΩΜΑ" το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία με το Δήμο της 

Σαντορίνης και έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και ανάδειξη ενός επώνυμου και 

εμπλουτισμένου με στοιχεία ποιότητας και αυθεντικότητας του τουριστικού προϊόντος. 

 

Κύριο συστατικό στοιχεία αυτής της προσπάθειας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε από 

κοινού με το "ΔΙΑΖΩΜΑ"  και με το Δήμο, είναι η θεματική και χωρική διεύρυνση του 

φάσματος και σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, εξ’ ου και τίτλος τουριστικής 

διαδρομής, όπου ως διαδρομή δεν νοείται μια συγκεκριμένη και αυστηρή πορεία που θα 

κληθεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, αλλά ένα ευρύτερο χωρικό πεδίο, όπου θα μπορεί 

να περιπλανηθεί και να βιώσει αυθεντικές εμπειρίες από το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον του νησιού. 

 

Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η διαμόρφωση ενός διαφορετικού προτύπου 

τουριστικής ανάπτυξης, ικανού να προσελκύσει επισκέπτες ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά 

και να επιμηκύνει την τουριστική, δηλαδή το 12μηνο τουρισμό που είναι και το μεγάλο 

στοίχημα. 

 

Εδώ ίσως να αναφέρω ότι ήδη η τουριστική περίοδος στη Σαντορίνη είναι πολύ 

διευρυμένη τουλάχιστον συγκριτικά με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Εμείς όταν 

επισκεφθήκαμε το νησί στα μέσα Ιανουαρίου οι πτήσεις ήταν γεμάτες, υπήρχε αρκετή 

κίνηση στα Φηρά και στην Οία, εντούτοις όμως η εποχικότητα παραμένει ένα πρόβλημα. 

Να αναφέρω ότι οι αφίξεις τον μήνα Ιανουάριο αντιστοιχούν μόνο στο 5% των αφίξεων 

του Αυγούστου. 
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Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σαντορίνης δεν θέλω να επεκταθώ, καθώς 

έχουν αναφερθεί αρκετά. Θα σταθώ μόνο ίσως σε δύο σημεία. 

1) Μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια πινακίδα έξω από το Δημοτικό σχολείο στην 

Οία που έλεγε στα αγγλικά «απαγορεύεται η φωτογράφηση των μαθητών», 

δηλαδή ακόμη και οι μαθητές έχουν καταστεί αντικείμενο φωτογράφησης, σαν 

τουριστικό αξιοθέατο. 

2) Από την άλλη πλευρά όμως εκπλαγήκαμε πολύ θετικά από τη μεγάλη ποικιλία σε 

τουριστικούς πόρους και ήδη διαμορφωμένες υπηρεσίες που έχει το νησί και δεν 

το βρίσκει εύκολα αλλού αυτό τουλάχιστον στις Κυκλάδες.  

 

Το παραδοτέο είναι δομημένο σε δυο σκέλη. Το πρώτο αφορά την αποτύπωση του 

επιχειρηματικού δυναμικού και το δεύτερο είναι μια καταγραφή και ανάλυση των πόρων 

και υποδομών που διαμορφώνουν εννιά ξεχωριστές θεματικές ενότητες. Σε αυτές 

ταξινομούμε τους διαφορετικούς τουριστικούς πόρους, οι οποίοι όλοι μαζί μπορούν να 

συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο και συγχρόνως πολύπλευρο τουριστικό προϊόν στην 

κατεύθυνση που προανέφερα. 

 

Το επόμενο παραδοτέο που θα ακολουθήσει αφορά τη διαμόρφωση προτάσεων για έργα 

υποδομής μικρής κλίμακας που είναι γρήγορα υλοποιήσιμα, δράσεις ενίσχυσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, δράσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, ένας 

μηχανισμός διοίκησης και διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος, ένα DMMO σε 

συνάντηση και με δυνατότητες που θα εντοπίσουμε για τη συσπείρωση συνεργασίας των 

επιχειρήσεων.  

 

Ως προς τις βασικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση των προτάσεων να πω μόνο 

σχετικά με την αξιοποίηση της διεθνούς συζήτησης για τον υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη 

έχει μια ιδανική ευκαιρία να συμμετάσχει και να ηγηθεί ακόμη στη διεθνή συζήτηση για 

τα φαινόμενα υπερτουρισμού που αφορούν κι άλλους προορισμούς, ώστε να 

αντιμετωπίσουν πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 

κατεύθυνση πρέπει να είναι λιγότερος τουρισμός, αλλά η καλύτερη διαχείρισή του, με 

σκοπό τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Στη συνέχεια θέλω να παρουσιάσω τα βασικά ευρήματα από την ανάλυση που έχουμε 

κάνει και από την αποτύπωση των τουριστικών πόρων. Όσον αφορά τον αρχαιολογικό 

τουρισμό εδώ υπάρχουν δυο εξαιρετικού ενδιαφέροντος αρχαιολογικοί χώροι: του 

Ακρωτηρίου και ο κρυμμένος θησαυρός της αρχαίας Θύρας. Επίσης, υπάρχουν δυο 

σημαντικά αρχαιολογικά Μουσεία. Όμως αυτό που διαπιστώνουμε είναι ο πολύ μικρός 

αριθμός των επισκεπτών, ο οποίος μάλιστα τα τελευταία χρόνια εμφανίζει έντονες 

διακυμάνσεις. Συνολικά η αύξησή του είναι αρκετά μικρή και δεν συμβαδίζει με τη 

συνολική αύξηση των επισκεπτών. Είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τους 

διαχειριστές των δύο μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. 

Από την έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεταξύ των επισκεπτών, 

προκύπτει παραδείγματος χάριν ότι μόνο 3% των επισκεπτών δήλωσαν ότι επισκέφθηκαν 

τον αρχαιολογικό χώρο ή τα Μουσεία. Άρα εδώ υπάρχει σαφώς ένα ευρύτερο πεδίο 

βελτίωσης.  

 

Οι βασικές παρεμβάσεις που βλέπουμε εδώ αφορούν τη βελτίωση της σήμανσης και του 

συστήματος πληροφόρησης, αλλά και η δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος 

έκδοσης εισιτηρίων που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά όχι μόνο στην αύξηση των 
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επισκεπτών, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση της εισροής των επισκεπτών που είναι 

ένα σημαντικό πρόβλημα ειδικά για τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. 

 

Σημαντικές ανάγκες υπάρχουν ως προς τη βελτίωση της πρόσβασης των πωλητηρίων 

των χώρων υγιεινής και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ειδικά ως προς τους χώρους 

υγιεινής το μήνα Ιανουάριο η κατάσταση ήταν απελπιστική, δεν λειτουργούσε τίποτε. Ως 

προς τον αρχιτεκτονικό τουρισμό η Σαντορίνη σαφώς παρουσιάζει μια ειδικού 

ενδιαφέροντος παραδοσιακή αρχιτεκτονική που την απαρτίζουν συνολικά 16 

παραδοσιακοί οικισμοί: καστέλια, παλιά αρχοντικά, εκκλησίες, αλλά και παλιά 

βιομηχανικά κτήρια που μαρτυρούν τη σημαντική βιομηχανική ιστορία του νησιού από 

τις αρχές του περασμένου αιώνα. 

 

Επίσης, υπάρχουν και σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις με ενδιαφέρον. Όλα αυτά 

όμως δεν προβάλλονται και δεν αναδεικνύονται επαρκώς. Εδώ η κατεύθυνση πιθανών 

παρεμβάσεων αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης και 

σήμανσης, τη δημιουργία δηλαδή αρχιτεκτονικών διαδρομών που μπορούν εύκολα να 

συνδυαστούν και με άλλες θεματικές μορφές και με τον πεζοπορικό τουρισμό ειδικότερα. 

Αλλά και η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχείου κτηρίων και οικιστικών συνόλων, μιας 

βάσης δεδομένων δηλαδή όπου σκοπός είναι να συγκεντρωθεί όλο το υλικό και να είναι 

προσβάσιμο. Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο πολλών ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο παρελθόν και δυστυχώς μέχρι σήμερα μένει εντελώς 

αναξιοποίητο. 

 

Η Σαντορίνη έχει αναδειχθεί σίγουρα σε ένα κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό τα 

τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα πλήθος εστιατορίων πολύ υψηλού επιπέδου. Στα πολύ 

θετικά καταγράφεται και η πρωτοβουλία του Δήμου πριν λίγα χρόνια για το έτος 

γαστρονομίας, η οποία όμως δυστυχώς ήταν μια one off ενέργεια χωρίς κάποια συνέχεια.  

 

Εδώ η βασική κατεύθυνση είναι η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων για την 

καθιέρωση της Σαντορίνης ως διεθνούς γαστρονομικού προορισμού, δηλαδή η 

δημιουργία ενός σχετικού διεθνούς brand, ικανού να προσελκύει επισκέπτες όλο το χρόνο 

και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων, όπως είναι τα 

δυο προϊόντα ΠΟΠ αλλά και πολλά άλλα. 

 

Για το παγκοσμίως κορυφαίο γεωλογικό φαινόμενο του ηφαιστείου της Σαντορίνης δεν 

χρειάζεται να πω κάτι. Εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ύπαρξη των παλιών ορυχείων 

και μνημείων, που δυστυχώς παραμένουν μη αξιοποιημένα και δεν είναι επισκέψιμα. 

Εδώ οι κύριες παράμετροι των προτάσεων αφορούν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους, τη 

δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης των γεωλογικών μνημείων και η βελτίωση 

της δυνατότητας επίσκεψης σε αυτά. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε, επίσης, πολύ δυναμική η ανάπτυξη του επαγγελματικού 

τουριστικού yachting στη Σαντορίνη, κυρίως με τη μορφή ναύλωσης επαγγελματικών 

σκαφών για θαλάσσιες περιηγήσεις στην καλντέρα. Αντίθετα, όμως, παραμένει πολύ 

μικρό το ποσοστό προσέγγισης από διερχόμενα σκάφη αναψυχής, από τις βάσεις 

εκκίνησης της Αττικής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απόσταση από εκεί αλλά και στην 

έλλειψη κατάλληλης υποδομής ελλιμενισμού.  

 

Εδώ θα βοηθήσει η δημιουργία μιας οργανωμένης μαρίνας και ήδη ο Δήμος της 

Σαντορίνης σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο έχουν υποβάλλει ένα φάκελο για την 
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αδειοδότηση μιας καινούργιας μαρίνας στο Μονόλιθο και αναζητείται ο επενδυτής για 

την υλοποίηση του έργου. 

 

Γύρω από αυτή τη μαρίνα θα μπορούσαν δυνητικά να αναπτυχθούν πολλές πρόσθετες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως του καταδυτικού τουρισμού και των θαλάσσιων 

σπορ. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι μετά την απελευθέρωση του καταδυτικού τουρισμού 

στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη λειτουργούν πλέον έξι σχολές καταδυτικού τουρισμού. Αυτό 

που λείπει είναι η ύπαρξη ενός συλλογικού φορέα εκπροσώπησης των επαγγελματιών του 

θαλάσσιου τουρισμού που θα μπορούσαν να αναλάβουν την προβολή και την προώθηση 

αυτού του τουριστικού προϊόντος. 

 

Η Σαντορίνη έχει αναδειχθεί σε έναν κορυφαίο οινοτουριστικό προορισμό και η υποδομή 

σε επισκέψιμα οινοποιεία στο νησί είναι πραγματικά υποδειγματική. Αυτό έχει επιτευχθεί 

κυρίως χάρις σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες των τοπικών οινοπαραγωγών, ενώ αντίθετα 

είναι εμφανής η απουσία μιας συλλογικής προσπάθειας και δικτύωσής τους, όπως τη 

συναντά κανείς σε άλλες οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. 

 

Υπάρχουν συνεπώς πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και αναβάθμισης της 

τουριστικής αξιοποίησης της αμπελοοινικής παράδοσης της Σαντορίνης και για τη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης οινοτουριστικής πρότασης που θα συνδέει όλα τα 

στοιχεία όπως την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομική παράδοση και άλλα. 

 

Εδώ σημαντική παράμετρος εκτός από τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της τοπικής 

επιχειρηματικότητας είναι και η επίπτωση που μπορεί να έχει στην προστασία της 

αγροτικής γης και του αγροτικού τοπίου, με την αύξηση της ζήτησης για καλλιέργεια της 

αμπέλου από τους οινοπαραγωγούς. Πρέπει να προστατευτεί η αγροτική γη του νησιού 

από άλλες χρήσεις και από την πίεση που υπάρχει κυρίως για οικιστική ανάπτυξη. 

 

Όσον αφορά τον πεζοπορικό τουρισμό, εδώ υπάρχουν πολλά μονοπάτια πολύ καλά 

διατηρημένα. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών 75 

χιλιομέτρων. Έχει γίνει η ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση των διαδρομών για 

εφαρμογές σε κινητά και tablets και λειτουργούν και αρκετά εξειδικευμένα τουριστικά 

γραφεία που αναλαμβάνουν πεζοπορικές διαδρομές. 

 

Όλα αυτά ήδη συγκροτούν μια ελκυστική και ανταγωνιστική προσφορά πεζοπορικού 

τουρισμού που μπορεί όμως να ενισχυθεί περαιτέρω με την πιστοποίηση των 

μονοπατιών, με την αναβάθμισή τους, με τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης για τους 

περιηγητές, αλλά και με την εκπόνηση ενός συστήματος υποδοχής και διαχείρισης με 

σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αποφυγή αρνητικών 

επιπτώσεων. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η δημιουργία ενός δικτύου ολοκληρωμένης 

διασύνδεσης της περιηγητικής τουριστικής προσφοράς, όπου εννοούμε τη διασύνδεση 

διαφορετικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις όπως τη διαμονή την εστίαση, αλλά και την 

επίσκεψη αξιοθέατων κατά μήκος μιας διαδρομής. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι υπάρχει 

πλέον η μορφή των hacking hotels που πιστοποιούνται καταλύματα για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν σε πεζοπόρους.  

 

Το πολιτιστικό τουριστικό προϊόν της Σαντορίνης ναι μεν λειτουργεί συμπληρωματικά, 

ωστόσο είναι πολύ πλούσιο και πολυποίκιλο. Για μας ήταν αδύνατο να το αποτυπώσουμε 

στον χάρτη. Τελικά έχουμε βάλει μόνο τα Μουσεία, όλη αυτή η προσφορά περιλαμβάνει 
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πλήθος εκδηλώσεων, παραστάσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

προσφέρονται από τα Ιδρύματα, από εκθεσιακούς χώρους και από τα ιδιωτικά Μουσεία. 

Υπάρχουν μόνο 15 ιδιωτικά Μουσεία στο νησί. 

 

Και όλο αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως μια ελκυστική τουριστική προσφορά 

πολιτιστικού περιεχομένου με τη δημιουργία της Σαντορίνης ως προορισμού πολιτιστικού 

τουρισμού. Υπάρχουν συνεπώς σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης, προβολής και ανάδειξης 

της πολιτιστικής ταυτότητας της Σαντορίνης και περιθώρια για τη δικτύωση και 

συνεργασία όλων των φορέων. 

 

Μια πρόταση που έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε είναι παραδείγματος χάριν η 

δικτύωση των ιδιωτικών μουσείων, έτσι ώστε να παρέχεται συγκεντρωμένα η 

πληροφόρηση γι' αυτά, για τις ώρες λειτουργίας τους και τη δυνατότητα επίσκεψής τους. 

 

Τέλος, είναι ο μορφωτικός ή εκπαιδευτικός τουρισμός. Η Σαντορίνη συγκεντρώνει μια 

αξιόλογη ποικιλία πόρων, υποδομών και συνολικά θετικές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων αυτής της μορφής. Σε αυτές συγκαταλέγονται συνεδριακοί 

χώροι οι οποίοι είναι όμως μικροί, χώροι διοργάνωσης σεμιναρίων και μαθημάτων, 

αλλά και ένα ιστορικό διοργάνωσης πολλών επιτυχημένων και διεθνούς εμβέλειας 

συνεδρίων. 

 

Σημαντικές είναι επίσης και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις από Πανεπιστήμια τόσο από την 

Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Όλο αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί καλύτερα και 

να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τουριστικό προϊόν, που θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί ως επιστημονικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό της τουριστικής, αλλά και της 

γενικότερης ανάπτυξης του νησιού». 

 

Αμέσως μετά, ο συντονιστής ευχαρίστησε πολύ τον κ. Σμιτ για την παρουσίαση της 

βασικής φιλοσοφίας του master plan για την πολιτιστική διαδρομή Σαντορίνης. 

Ακολούθως, προσκάλεσε στο βήμα τον κ. Κώστα Ζέκκο, ο οποίος έχει μελετήσει το 

πρόγραμμα «Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στους βασικούς αρχαιολογικούς 

χώρους και τα μουσεία της νήσου Θήρας». Ο κ. Ζέκκος πρόσθεσε τα ακόλουθα: 

  

«Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πρακτικός και να περιοριστώ σε αυτά που μπορούν να 

απαντήσουν στο ζητούμενο από τη δική μου την πλευρά. Όπως αντιληφθήκατε από τη μια 

μεριά έχουμε ένα εξαιρετικά προβληματικό σκηνικό, ενός μοναδικού τουριστικού πόρου 

της χώρας που λέγεται Σαντορίνη, ο οποίος πάσχει από υπερανάπτυξη, πάσχει από 

υπερτουριστική προβολή και ζητείται ατραπός διαφυγής κατά βάση και όχι προσέλκυσης 

άλλων ενδεχομένως μεγαλύτερων μεγεθών. 

Έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο από την αρχή μας απασχόλησε. 

Αναζητήσαμε να βρούμε τον ρόλο μας και να απαντήσουμε στο θέμα της 

προσβασιμότητας των σημείων επίσκεψης.  

 

Είναι σίγουρα ένα πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο αυτή η υπερανάπτυξη. Εμείς ως ομάδα 

μελέτης βρεθήκαμε τελικά να έχουμε καταλήξει σε μια λογική για το πώς μπορούμε να 

συνεισφέρουμε πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο της παρουσίας μας σε αυτό το 

στρατολόγημα της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Σαντορίνης. 

 

Αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει –με την καθοδήγηση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ- είναι ότι η 

απάντηση σε όλες αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες έχουν προκύψει και είναι σε επίπεδο 
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πλημμυρικό από πλευράς πιεστικών συνθηκών απέναντι στην υπερανάπτυξη, είναι κατ' 

αρχήν η αλλαγή του προτύπου, η αλλαγή του brand name της Σαντορίνης και η 

δημιουργία ενός νέου τουριστικού επώνυμου προϊόντος της Σαντορίνης. Κάποιου 

προϊόντος, το οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και να 

δώσει μια άλλη διάσταση στον τρόπο με τον οποίο τελικά θα χειριστούμε τα προβλήματα. 

 

Η προηγούμενη εισήγηση έδειξε μια πολύ μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων που υπάρχουν και 

οι οποίες θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Το έχουμε κι εμείς εντοπίσει ως θέμα όπου το 

ζήτημα τελικά που προκύπτει είναι θα έλεγα σε μια λίγο διαφορετική βάση. Σε ποια βάση; 

Στη βάση του ότι θα πρέπει να σπάσουμε αυτό το μονοσήμαντο ή περίπου μονοσήμαντο 

μοντέλο του selfie και της καλντέρας και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο θα είναι 

προσιτό και ελκυστικό στο μεγάλο κοινό. 

 

Είναι σίγουρα πολλοί αυτοί που θα μπορούσαν να εντρυφήσουν στα 15 ιδιωτικά Μουσεία 

της Σαντορίνης. Το ζήτημα είναι ότι εάν δεν τους βοηθήσουμε συστηματικά και 

ιεραρχημένα να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επίσκεψης του νησιού σε βασικό πλαίσιο, 

δεν θα μπορούσαν να κάνουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, εκτός από αυτούς που θα 

είχαν το κουράγιο να πάνε παραπέρα και να μπουν. Θα έπρεπε, όμως, να επικεντρωθούμε 

στη λογική να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο branding της Σαντορίνης, που θα 

απευθύνεται στη μεγάλη μάζα των επισκεπτών και όχι τους ειδικούς επισκέπτες, που κι 

αυτοί έχουν τη θέση τους και τον ρόλο τους, αλλά που ταυτόχρονα με την υπερανάπτυξη 

που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Σαντορίνη, θα έλεγα ότι δεν είναι της απόλυτης 

προτεραιότητας. 

 

Θεωρούμε ότι μέσα από αυτή την πλημμυρική κατάσταση, από την οποία πάσχει το νησί, 

υποβαθμίζονται όλων των ειδών οι υπηρεσίες. Μαζί με αυτές και οι υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης των μετακινήσεων μέσα στο νησί, το οποίο είναι αυτό που τελικά θα έπρεπε 

να κάνουμε. 

 

Τι δηλαδή; Να σπάσουμε την μονοσήμαντη μορφή που σήμερα τείνει να κινεζοποιηθεί 

πλήρως γιατί εμφανίζεται μια διαρκής μείωση του ποσοστού των τουριστών από τις 

υπόλοιπες χώρες και μια υπερβολική ανάπτυξη του κινεζικού τουρισμού, ο οποίος 

πραγματικά ζει και βιώνει το selfie και την φωτογράφηση της καλντέρας και του 

ηλιοβασιλέματος και τίποτε άλλο. 

 

Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό και από την άποψη της διαχείρισης όλου του 

σκηνικού. Κάποιοι άλλοι είναι αρμοδιότεροι από εμένα να πουν το πόσο κακό μπορεί να 

κάνει μια τέτοια, ή πόσο κοντόφθαλμη μπορεί να είναι μια τέτοια πολιτική απλής 

εξυπηρέτησης των τάσεων που σήμερα τείνουν να υπάρχουν με τη μείωση του μέσου 

χρόνου διαμονής των τουριστών. Τελικά το ερώτημα που μπαίνει είναι: υπάρχει κανένας 

απ' όλους αυτούς που ήρθαν, είδαν και βίωσαν το νησί να θέλει να ξαναγυρίσει σε αυτό; 

Φοβάμαι πως όχι.  

 

Δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως ικανοποίησαν να καλύψουν την εντυπωσιακή πια εικόνα, να 

βρουν τον εαυτό τους να θαυμάζει το φυσικό περιβάλλον και από εκεί και πέρα, τι. Δεν 

πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Γιατί όλες οι υπόλοιπες εμπειρίες τους από τη λειτουργία 

των υπηρεσιών, των υποστηρίξεων και των ανέσεων που πρέπει να διαθέτει με τις 

υποδομές του και με την οργάνωσή του το νησί, είναι από μέτριες έως πολύ κακές, με 

προεξάρχουσα την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.  
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Η κατάσταση το καλοκαίρι είναι απελπιστική από άποψη κυκλοφορίας. Η αναρχία, η 

οποία επικρατεί είναι αδιανόητη. Η παράνομη στάθμευση δεν είναι εξαίρεση, είναι ο 

κανόνας. Όποιος θελήσει να είναι συνεπής βασανίζεται, όποιος έχει το θράσος να κλείνει 

το δρόμο, αυτός βασιλεύει. Και αυτό δεν υπάρχει και πρακτική δυνατότητα να το 

αντιμετωπίσει ο Δήμος μέσα από την έλλειψη της υποστήριξης που διαθέτουν οι Αρχές 

της Τροχαίας και τα λοιπά.  

 

Έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο εμείς τουλάχιστον το βλέπουμε στη λογική του ότι πρέπει 

να επανασχεδιαστεί ο βασικός στόχος ο οποίος ποιος είναι; Να εκτρέψουμε το τουριστικό 

ενδιαφέρον από τη μονοσήμαντη προσήλωση στην καλντέρα και να το προσανατολίσουμε 

σε άλλες κατευθύνσεις, σε πάρα πολλά άλλα στοιχεία κυρίως του πολιτιστικού τουρισμού, 

τα οποία διαθέτει πλούσια η Σαντορίνη. Και όχι μόνο πολιτιστικού, όπως είπαμε και τα 

τοπικά προϊόντα έχουν κι αυτά τη σημαντικότητά τους. Όλα αυτά θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν ένα τελείως διαφορετικό πρότυπο, για το οποίο θα έπρεπε να στοχεύσουμε 

με κάθε τρόπο, δηλαδή να φρενάρουμε περισσότερο παρά να ενισχύσουμε πολλές από τις 

τάσεις, οι οποίες υπάρχουν και να αναστρέψουμε μια τάση, η οποία αυτή τη στιγμή με 

επαναστατικό τρόπο κατακλύζει τη Σαντορίνη. 

 

Με τη λογική αυτή η πρόταση και η κατεύθυνση που πήραμε από το ΔΙΑΖΩΜΑ για τη 

δημιουργία μιας κεντρικής πολιτιστικής διαδρομής, ίσως είναι πράγματι η μόνη λύση. Η 

λογική δηλαδή να επικεντρωθούμε με πολύ μεγάλη έμφαση σε ένα σύστημα, το οποίο να 

προβάλει μια διαφορετική Σαντορίνη, που δεν υποβαθμίζει.  

 

Με τη λογική αυτή επιδιώκουμε να έχουμε μια πολυποίκιλη εικόνα του καινούργιου 

branding του νησιού, με τη λογική να διευρύνουμε την περίοδο που λειτουργεί το νησί 

και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του, στη διάρκεια των χαμηλών περιόδων 

επισκεψιμότητας που είναι έως και κακές.  

 

Και όταν λέμε «μνήμη των επισκεπτών» εννοούμε βεβαίως και την καταγραφή τους στο 

διαδίκτυο με όλα εκείνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τελικώς κατατρώγουν αυτό 

το μαγικό σκηνικό της Σαντορίνης και σίγουρα έχει κοντά ποδάρια η προοπτική να 

συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο. 

 

Έχουμε την επιδίωξη να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο πρότυπο με μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια, με μεγαλύτερη διασπορά των πηγών προέλευσης των επισκεπτών. Όχι μια τάση 

που υπάρχει σήμερα για εγκατάλειψη από αυτούς τους παλιούς λάτρεις της Σαντορίνης 

που επέστρεφαν στη Σαντορίνη και πλέον δεν επιστρέφουν, γιατί κανείς από αυτούς δε 

θέλει να επιστρέψει κάτω από τις συνθήκες υποβάθμισης που έχουν προκύψει. Αντίθετα 

εμφανίζονται κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι κι αυτοί κακός οδηγός για το μέλλον. 

 

Στο πλαίσιο αυτό μιλάμε μόνο για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής φυσιογνωμίας 

του νησιού πάνω σε μια κεντρική πολιτιστική διαδρομή, η οποία είναι και η πιο 

προβληματική από άποψη κυκλοφορίας. 

 

Είναι προφανές ότι καταλήξαμε σε αυτό γιατί εκεί είναι η μεγάλη συγκέντρωση και των 

υπόλοιπων πολιτιστικών πόρων και θησαυρών. Είναι η διαδρομή που ξεκινάει από τη 

βόρεια πλευρά της Οίας και καταλήγει στους δυο τεράστιας εμβέλειας αρχαιολογικούς 

χώρους του Ακρωτηρίου και της αρχαίας Θήρας με όλα τα γνωστά σημεία, για τα οποία 

ήδη είπαμε ότι η επισκεψιμότητα είναι απελπιστικά χαμηλή. Αναζητούμε να δούμε σε 

αυτή την κεντρική πολιτιστική διαδρομή πως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε με τον 
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καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία εκείνη, που καλούμαστε εμείς τουλάχιστον να 

καλύψουμε, δηλαδή την εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας. Σε ό,τι αφορά την 

υποστήριξη των διαδικασιών πρόσβασης, καθοδήγησης κατά τη διαδρομή μέχρι και την 

άφιξη, τη στάθμευση, την αποβίβαση, το περπάτημα μέχρι την επίσκεψη των σημείων 

εστίασης του ενδιαφέροντος, για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε προφανώς την 

αρμοδιότητα και καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε το ζητούμενο. 

 

Φύγαμε από το πλαίσιο που αρχικά είχαμε ξεκινήσει και συμβατικά είχαμε συζητήσει να 

καλύψουμε και τώρα είμαστε στρατευμένοι στο να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο 

τρόπο καλύτερο θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη λεγόμενη κεντρική πολιτιστική 

διαδρομή, όπου όπως είπαμε ξεκινάει από την Οία. Ενώ είχαμε μείνει στη λογική να 

ασχοληθούμε μόνο με τους δυο οικισμούς της Οίας και του Ακρωτηρίου, δώσαμε 

μεγαλύτερη έμφαση στην κυρίως προβληματική περιοχή των Φηρών. Εκεί είναι το 

πράγμα ακόμη πιο αιχμηρό από πλευράς κυκλοφορίας και προφανώς να δούμε πως 

μπορεί αυτό το δίχαλο να μπορέσει να δουλέψει αυτή η λειτουργία της διακίνησης του 

τουριστικού πλήθους προς και από τους ακραίους προορισμούς της Οίας και τους δυο 

αρχαιολογικούς χώρους δια μέσου της περιοχής των Φηρών. 

 

Όπως ξέρουμε σήμερα στο νησί δεσπόζουν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Yπάρχουν, 

όμως, και οι γουρούνες, άλλη μια περίπου πληγή που υπάρχει στο νησί. Καθένας 

κυκλοφορεί εκεί με πάρα πολύ θόρυβο, με επικίνδυνες συνθήκες από πλευράς ταχύτητας, 

με αδυναμία να ελεγχθεί το επίπεδο αστυνόμευσης που θα χρειαζόταν για να υπάρχει μια 

εύρυθμη λειτουργία. Υπάρχουν τα πούλμαν, τα οποία κι αυτά πιέζουν, υπάρχει η 

αυθαίρετη στάθμευση καθ' όλο το μήκος αυτής της διαδρομής και που καλούμαστε να τα 

αντιμετωπίσουμε.  

 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών μας με το Δήμαρχο και παρά το ότι ήταν κάπως έξω από 

τη λογική της αρχικής κουβέντας που είχαμε κάνει ως προς το ζητούμενο για το 

τουριστικό προϊόν οδηγηθήκαμε στην ενσωμάτωση μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 

μας και της λογικής του πως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την καινούργια υποδομή 

που έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ πρόσφατα με την κατασκευή ενός δικτύου 

περιφερειακών δρόμων στο νησί. 

 

Αυτή είναι μια εξέλιξη, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Έχουμε μια υποδομή η οποία 

έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί μόλις μερικούς μήνες. Αυτή η υποδομή, που πριν από 

δυο τρεις μήνες ακόμη δεν είχε γίνει αντιληπτή από τους ίδιους τους κατοίκους της 

Σαντορίνης, κάθε μέρα που περνάει συνειδητοποιείται. Παράλληλα, κάθε μέρα χάνεται 

έδαφος σε ό,τι αφορά την προοπτική του τι θα συμβεί πάρα πολύ σύντομα κατά μήκος 

αυτών των διαδρομών. 

 

Μας αναφέρθηκε από το Δήμαρχο η λογική και ο στόχος για την εκτός σχεδίου δόμηση 

και την απαγόρευσή της. Εάν αυτό εξασφαλιστεί, δεν έχουμε πια πρόβλημα. Αν, όμως, 

αυτό καθυστερήσει, πάρα πολύ φοβάμαι ότι μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει 

τελειώσει αυτή η ιστορία θα έχει σχεδόν εξανεμιστεί όλο το πλεονέκτημα που έχει 

κατακτηθεί με την υλοποίηση αυτών των καινούργιων δρόμων που έχουν σήμερα 

κατασκευαστεί στην περίπτωση της Σαντορίνης. 

 

Στο διάγραμμα που βλέπετε είναι αυτό που λέμε με μωβ χρώμα και είναι ένας άξονας 

βορρά – νότου, ο οποίος ξεκινάει από το δρόμο πρόσβασης του αεροδρομίου και 

προχωράει με κατεύθυνση προς την Οία, περνώντας απ' έξω και παράλληλα με τον 
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κεντρικό άξονα που εμείς θέλουμε να οργανώσουμε και να εξυπηρετήσουμε. Ο άξονας 

αυτός περνά μέσα από περιοχές που είναι σήμερα μη αναπτυγμένες οικιστικά. 

 

Αύριο, εάν αυτή η οποιαδήποτε ιδιοκτησία που βρίσκεται πάνω σε αυτό το δρόμο δεν 

ελεγχθεί θα αποκτήσει σε λίγο καιρό τη δική της οικοδομική άδεια, θα χτίσει νόμιμα και 

δεν θα μπορέσει από εκεί και πέρα να αξιοποιηθεί τουλάχιστον στο βαθμό που σήμερα 

είναι δυνατό αυτή η υποδομή. 

 

Απευθύνουμε έκκληση προς την Περιφέρεια να χαρακτηριστούν αυτοί οι καινούργιοι 

δρόμοι που κατασκευάστηκαν ως επαρχιακοί, καθώς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε 

παν των επαρχιακών οδών δεν επιτρέπει αυτή την ασύδοτη, απεριόριστη χωρίς κανένα 

εμπόδιο ανάπτυξη της οποιασδήποτε δραστηριότητας.  

 

Αυτό που θέλω να δείξω είναι η εικόνα για τα Φηρά που είναι και το πιο δύσκολο 

κομμάτι, όπου φαίνεται η καινούργια υποδομή. Βλέπουμε στο κάτω δεξιά μέρος της 

εικόνας τον πραγματικό περιφερειακό, ο οποίος πηγαίνει προς την Οία. Βλέπουμε και τη 

λεγόμενη στενή περιφερειακή των Φηρών, η οποία έχει κατασκευαστεί με τον εγκάρσιο 

άξονα που συνδέει τον περιφερειακό με την πόλη των Φηρών. Ακολούθως έχουμε και 

μια στενή παρακαμπτήρια του οικισμού, που πιάνει από τη νότια του πλευρά γιατί αυτό 

είναι προσανατολισμένο αν δείτε και τον συμβολισμό του βορρά. Τέλος, έχουμε από την 

αριστερή προς τη δεξιά πλευρά την όδευση της μικρής περιφερειακής που καταλήγει στο 

μη οικοδομημένο τμήμα ενός δρόμου, που σήμερα δεν είναι ο δεσπόζων δρόμος. 

 

Η πρόταση που κάνουμε για την πολιτιστική διαδρομή, η οποία περνάει προφανώς μέσα 

από την καρδιά της πόλης, είναι ότι οι δυο κόκκινοι άξονες είναι οι δυο διαδρομές που 

το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται σαν ένα σύστημα μονοδρόμων. Σήμερα για λόγους που 

έχουν να κάνουν με την πίεση των επιμέρους συντεχνιών επιτρέπουν την ανάποδη κίνηση 

του ΚΤΕΛ στον μονοδρομημένο άξονα, ο οποίος κινείται στο φρύδι της καλντέρας και 

κατηφορίζει από τα δεξιά προς τα αριστερά για την πόλη. Εκεί ναι μεν απαγορεύεται η 

κυκλοφορία για όλους τους άλλους, αλλά επιτρέπεται για το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αυτά 

είναι εντελώς εκτός οραματικής και λογικής προσέγγισης του κυκλοφοριακού 

προβλήματος και οφείλουν να εξαφανιστούν. Η λύση είναι σαφέστατα μονοδρομημένο 

όλο το ζεύγος αυτό. Οφείλουμε να ξεχωρίσουμε τη λειτουργία την υπερτοπική, την 

υπεραστική, αυτήν την οποία συνδέει τα Φηρά με την Οία κ.λπ.  

Αυτά είναι κατευθύνσεις οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να 

εξυπηρετήσουμε αυτό που λέμε κυκλοφοριακή λειτουργία και βελτίωση της 

προσβασιμότητας των χώρων κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής.  

 

Έχουμε, επίσης, σκεφτεί τρεις συγκεκριμένους νέους συνδέσμους, που θα συζητήσουμε 

με το Δήμο και με τους φορείς εάν μπορούμε και πως μπορούμε να τους δρομολογήσουμε, 

εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να οργανώσουμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο και 

τον τρόπο εξυπηρέτησης της πόλης και μάλιστα σε όλο το διάστημα του χρόνου. 

 

Οι άλλες δυο πινέζες δείχνουν τη μονοδρομημένη διαδρομή με κατεύθυνση από τα 

αριστερά προς τα δεξιά. Σήμερα δυσκολεύεται το μεγάλο λεωφορείο να κάνει ελιγμούς, 

κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο. 

 

Παρ' όλα αυτά ακόμη κι αν αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τουλάχιστον σε πρώτη 

φάση, ο δακτύλιος θα μπορούσε να επιτρέπει στα μεγάλα λεωφορεία που πηγαίνουν στην 

Οία και όχι τα μικρά να μπορούν να ακολουθήσουν τη φούξια διαδρομή από τη στάση 
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του ΚΤΕΛ η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη και έχει άμεση πρόσβαση στον καινούργιο 

δακτύλιο που έχει γίνει έτσι ώστε να μην έχουμε καν το πρόβλημα αυτών των δύο 

ελιγμών. 

 

Η έκτη πινέζα είναι ακριβώς το σημείο, στο οποίο υπολογίζουμε ότι θα έρθει το 

υπεραστικό ΚΤΕΛ με τα μεγάλα λεωφορεία. Εκεί προτείνουμε να υπάρχει ένας κυκλικός 

κόμβος για να μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικά τον περιφερειακό δακτύλιο, αλλά 

και για να ενεργοποιήσει το αριστερό του σκέλος, το οποίο είναι η σύνδεση με τον 

σημερινό κεντρικό άξονα που πηγαίνει προς τη Μεσαριά, έτσι ώστε ολόκληρο το σύστημα 

της πόλης των Φηρών να λειτουργεί και στην εσωτερική του συγκοινωνία, αλλά και στην 

υπεραστική του διασύνδεση με τους υπόλοιπους προορισμούς του νησιού. 

 

Δείχνουμε μόνο τα Φηρά που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων. Εδώ είναι η 

ποικιλία των σημείων εστίασης ενδιαφέροντος που φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε κατά 

μήκος της πολιτιστικής διαδρομής, όπου μαζί με την αξιοποίηση κατ' αρχήν των 

υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, αναζητούμε να βρούμε και τους υπόλοιπους που θα 

μπορούσαν να συμπληρώσουν αυτή την εικόνα.  

 

Έχουμε τις πράσινες διαδρομές που είναι τα επιλεγμένα μονοπάτια, έτσι ώστε μέσα σε 

οργανωμένες διαδρομές πεζών και ψηφιακά και με κατάλληλες ενημερώσεις και 

σημάνσεις να μπορούν να οδηγήσουν προς τα σημεία εστίασης ενδιαφέροντος. Με τις 

πεζοπορίες που θα συνδέουν τους χώρους στάθμευσης, μπορούμε να έχουμε τότε κάποια 

πραγματική, συντονισμένη και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της λεγόμενης κεντρικής 

πολιτιστικής διαδρομής, που είναι η λύση στο αδιέξοδο που σήμερα αντιμετωπίζουμε». 

 

Τέλος, ο κ. Ζέκκος ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς της προσπάθειας για τη 

Σαντορίνη, ιδιαίτερα τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και τον φορέα ΑΙΓΕΥΣ που υποστήριξε 

την προσπάθεια, το Δήμαρχο της Σαντορίνης, κ. Ζώρζο, την ομάδα μελέτης και 

ιδιαίτερα την κα Έλσα Βαγιανού, την κα Ρέα Ζέκκου, την κα Ντόρα Μπάρτζη και την 

κα Βίκυ Τριβιζά. 

 

Ο συντονιστής ευχαρίστησε τον κ. Ζέκκο για την παρουσίαση των βασικών ζητημάτων 

του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Σαντορίνη. Εν συνεχεία, δεδομένου ότι δεν 

υπήρχε κάποια παρατήρηση ή ερώτηση έκλεισε την ενότητα της Σαντορίνης. 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παρουσίασεων των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται χάρη στην πρωτοβουλία όλων των αρμόδιων φορέων και με τη συνδρομή 

του Διαζώματος και των χορηγών του. Συνεπώς, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 

εργασίες της 5ης συνάντησης του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη, 

με θέμα: «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ». 
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