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Πολιτιςτικόσ Τουριςμόσ, Το μυκηναϊκό νεκροταφείο ςτο Κτήμα τησ Achaia Clauss 

και οι μυκηναϊκοί οικιςμοί τησ ευρφτερησ περιοχήσ 

Βαγγζλησ Πολίτησ-Στεργίου, ανθρωπογεωγράφοσ, ομότιμοσ, καθ. ΤΕΙ Δ.Ε. (Παν. 

Πατρών), πρώην Διευθυντήσ Γραφείου Υπ. Πολιτιςμοφ Λ. Κονιόρδου 

 

Με τθν παρουςίαςι μασ αυτι δεν ςτοχεφουμε να εμβακφνουμε οφτε ςτα κζματα 

που ςυνδζονται με τθν οινικι παραγωγι αυτι κακαυτι οφτε να αναλφςουμε τθν 

οικονομικι και κοινωνικι τθσ ςπουδαιότθτα    για τθν τοπικι και εκνικι οικονομία, 

γιατί τα κεωροφμε λίγο ωσ πολφ γνωςτά,  ιδιαίτερα μάλιςτα για ζνα  ενθμερωμζνο 

και ενδεχόμενα με πιο εξειδικευμζνεσ ςτον τομζα αυτό ακροατιριο.  

κοπόσ μασ λοιπόν είναι να παρουςιάςουμε μζςα ςτο γενικότερο 

αναπτυξιακό προβλθματιςμό του παρόντοσ ςυνεδρίου, τισ δυνατότθτεσ και τισ 

δυναμικζσ που ενςωματϊνει αυτόσ ο χϊροσ που το φιλοξενεί, δθλαδι το 

παλαιότερο και ςθμαντικότερο οινόκαςτρο τθσ χϊρασ,  προκειμζνου να  αποτελζςει 

ζναν πόλο  λειτουργικισ και νοθματικισ-εικονικισ ςφνδεςθσ με τα υπόλοιπα 

μνθμεία τθσ αρχαιολογικισ μασ κλθρονομιάσ,  των ςφγχρονων πολιτιςτικϊν κεςμϊν 

και  των τουριςτικϊν υποδομϊν. Για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ αυτοφ φυςικά 

απαιτείται  θ ςυνζργεια τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

των κρατικϊν υπθρεςιϊν, των ςυλλογικϊν οργανϊςεων και φυςικά θ ςυνδρομι του 

κατάλλθλου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ.  

Για να γίνει όμωσ καλλίτερα κατανοθτι αυτι θ δυναμικι ςτόχευςθ πρζπει 

να προςλθφκεί μζςα ςτο αγροτικό, αςτικό  και  πολιτιςτικό τοπίο ςτο οποίο το 

οινικό ςυγκρότθμα τθσ Achaia Clauss ανικει.    

Διότι το τοπίο είναι αυτό που διατθρεί τισ ςτακερζσ και τισ αςυνζχειεσ και 

αποτυπϊνει τα ίχνθ τθσ διαχρονικισ παρζμβαςθσ του ανκρϊπου ςτο χϊρο. Ο 

εντοπιςμόσ, των ιχνϊν αυτϊν και θ αποκωδικοποίθςι τουσ, αναδεικνφουν τα 

πολιτιςμικά υλικά και άυλα χαρακτθριςτικά αυτϊν που τα δθμιοφργθςαν 

ςυνκζτοντασ το μφκο, που είναι θ απαραίτθτθ  προχπόκεςθ,  για τθ με ςφγχρονουσ 

όρουσ, ιπια και βιϊςιμθ τουριςτικι αξιοποίθςι τουσ.  

Ο ιςτορικόσ αμπελϊνασ τθσ Achaia Clauss,  παρά τισ αλλαγζσ των χριςεων 

τθσ γθσ και τθν οικοδομικι εξάπλωςθ τθσ πόλθσ, ςθματοδοτεί ακόμα και ςιμερα το 

αγροτικό τοπίο και τθ μακρόχρονθ αμπελουργικι και οινικι παράδοςθ τθσ 

βορειοδυτικισ Πελοποννιςου.  

Σο Οινόκαςτρο,  με τθν ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι  του φυςιογνωμία, κατζχει 

δεςπόηουςα κζςθ ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα  τθσ Πάτρασ, ενϊ ωσ μνθμείο τθσ 

νεότερθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, με τα βαςικότερα κτίςματά του, ζντεκα τον 
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αρικμό, χαρακτθριςμζνα ωσ τζτοια από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ (ΦΕΚ 648/Β/7. 

8.1991),  αποτελεί μζροσ του πολιτιςτικοφ τοπίου που ςυνκζτουν τα  μνθμεία τθσ  

πόλθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, και μάλιςτα παραγωγικά ενεργοφ.  

Όπωσ επιςθμαίνει και ο Μπακουνάκθσ ςτο βιβλίο του το κραςί του 

Γουςτάβου, «αν θ γθ, ακόμθ και ακαλλιζργθτθ, δθμιουργεί προχποκζςεισ 

νομιμότθτασ και μονιμότθτασ, θ αμπελουργικι ιδιοκτθςία, και καλλιζργεια 

δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ  μιασ ςυμβολικισ εγκατάςταςθσ ςτο χϊρο»1.  

Αυτι ακριβϊσ θ ςυμβολικι διάςταςθ, αποτυπωμζνθ ςτο χϊρο, είναι που 

κινθτοποιεί τθν περιζργεια και το ενδιαφζρον του επιςκζπτθ,  ενιςχφει τθ  γευςτικι 

του εμπειρία και εμπλουτίηει τθ ςυλλογικι μνιμθ. 

Σθν αξία τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ ςχζςθσ του τοπίου με τθν αμπελοκαλλιζργεια, 

τθν καινοτόμο παραγωγι τθσ μαυροδάφνθσ και τον «οινοτουριςμό», για να 

μιλιςουμε με ςφγχρονουσ όρουσ, φαίνεται όχι μόνο να γνϊριηε ο κοςμοπολίτθσ 

ιδρυτισ τθσ Αχαΐα Κλάουσ αλλά και τθν αξιοποίθςε ςτο ζπακρο  χρθςιμοποιϊντασ 

τισ γνϊςεισ και τα διακζςιμα για τθν εποχι του μζςα2.  Σουλάχιςτον ζτςι μπορεί να 

ερμθνευτεί θ επιλογι του χϊρου, ο ςχεδιαςμόσ του ολοκλθρωμζνου παραγωγικοφ 

οικιςτικοφ ςυμπλζγματοσ (με κατοικίεσ,  ςχολείο, εκκλθςία), με τουσ κεαματικοφσ 

αλλά τυπικοφσ κατά τα γαλλικά πρότυπα Πφργουσ. Με τθν προβολι όλων αυτϊν 

μζςα από τισ ςυνκζςεισ  του ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ και τθν πολιτικι 

προςζλκυςθσ διεκνϊν ι διεκνοφσ αναγνωριςιμότθτασ προςωπικοτιτων (όντασ 

πρόξενοσ τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ), τθν αφιζρωςθ βαρελιϊν ςε αυτζσ και τθν 

καταγραφι των εντυπϊςεϊν τουσ ςε βιβλίο επιςκεπτϊν, εξαςφάλιςε, τθ διεκνι 

τουριςτικι  τθσ ακτινοβολία. (φ 1Ακρόπολθ,2 Παλιοβοφνα,) 

Η Μερόπθ Παπαδοποφλου, Διευκφντρια φνταξθσ του περιοδικοφ  

«Οινοχόοσ» τθσ «Κακθμερινισ» επιςθμαίνει3 ςχετικά με τον οινοτουριςμό πωσ «κα 

ζπρεπε να είναι ζνα από τα βαςικότερα και πλζον προβεβλθμζνα τουριςτικά μασ 

προϊόντα», αυτό όμωσ «βζβαια, απαιτεί ςτρατθγικι και ςφνδεςθ του αμπελϊνα και 

του κραςιοφ με το τοπίο και τον πολιτιςμό».  Σθ διάςταςθ αυτι ο ιδρυτισ τθσ Αχαΐα 

τθν είχε πριν ενάμιςθ αιϊνα καταλάβει, αφοφ δθμιοφργθςε μία παράδοςθ τθ 

ςθμαςία τθσ οποίασ οι επιχειρθματικοί του διάδοχοι ενςτερνίςτθκαν και ςυνζχιςαν.  

Σθν αξία αυτισ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ υλικισ και άυλθσ, γίνεται τα 

τελευταία χρόνια από τθν παροφςα διοίκθςθ (τον Νίκο Καραπάνο και τουσ 

                                                           
1
 Νίκοσ Μπακουνάκθσ, Σο κραςί του Γουςτάβου, εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, 1997, ςελ. 86 

2
 Για τον εκςυγχρονιςτικό ρόλο τθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ Αχαΐα Clauss, βλζπε, Πάνοσ 

Βαλαβάνθσ, Πρόλογοσ ςτο ζργο τθσ Ροδοφλα τακάκθ-Κοφμαρθ, Η οινοποιόσ εταιρεία Αχαΐα και τα 
χειροποίθτα βαρζλια τθσ, Πάτρα 2011, ςελ.  11  
3
 κακθμερινι18.10.2016.  Σθ διαςφνδεςθ του τουριςμοφ με τον πολιτιςμό τθ κεωρεί κεντρικι 

προτεραιότθτα και Πρόεδροσ του ο φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Σουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΕΣΕ) Γιάννθσ 
Ρζτςοσ, ςτο ίδιο. 
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ςυνεργάτεσ του), μια ςυςτθματικι προςπάκεια για τθν όςο το δυνατόν καλλίτερθ  

αξιοποίθςι τθσ,  προσ όφελοσ όλων.   

Ζτςι, εκτόσ από τθν εκςυγχρονιςμζνθ παραγωγικι δραςτθριότθτα που ζχει 

μεταφερκεί ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ, και πζρα από τθν διαχρονικά ανοικτι ελεφκερθ 

υποδοχι και ξενάγθςθ των επιςκεπτϊν, που ξεπερνοφν τουσ 100000 το χρόνο, θ 

ζπαυλθ Clauss διαμορφϊκθκε κατάλλθλα από το 2011,  ςε επιςκζψιμο μουςειακό 

χϊρο, ςτον οποίο παρουςιάηονται κειμιλια και επιλεγμζνα ςτοιχεία, από το 

πλοφςιο αρχειακό υλικό που διακζτει ι οινοποιθτικι εταιρεία. Σο 2011 επίςθσ 

εκδίδεται το λεφκωμα τθσ Ροδοφλασ τακάκθ-Κοφμαρθ με τίτλο,  η οινοποιόσ 

εταιρεία Αχαΐα και τα χειροποίητα βαρζλια, μία πολφτιμθ ζκδοςθ θ οποία 

ςυμβάλλει ςτθ μελζτθ και τθ διάςωςθ τθσ παραδοςιακισ  τεχνογνωςίασ. 

Παράλλθλα ο πατρινόσ μάςτορασ και μελετθτισ παραδοςιακϊν τεχνικϊν και 

επαγγελμάτων Σριαντάφυλλοσ Σριανταφυλλόπουλοσ  με τθ ςυνεργαςία του 

υπεφκυνου για το αρχειακό υλικό, Γιϊργου Μαρόπουλου,  αναπαριςτοφν,  με τα 

διαςωκζντα χειροποίθτα εργαλεία, τα ςτάδια καταςκευισ των βαρελιϊν, 

ενιςχφοντασ τθ βιωματικι αντίλθψθ για τθ λειτουργία του οινοποιείου. Η 

μουςειακι αυτι προςζγγιςθ ςυμπλθρϊνεται με το μθχανολογικό εξοπλιςμό του 

αποςτακτιρα που βρίςκεται ςτισ παλαιζσ κατοικίεσ. Εκτόσ όμωσ από αυτι τθ 

ςκθνικι αναπαράςταςθ,  ο γνωςτόσ πατρινόσ ηωγράφοσ Γιϊργοσ Μπογδανόπουλοσ 

(που ζχει μακθτεφςει ςτο Γιάννθ Σςαροφχθ και ςυνεργαςτεί με το Μουςείο 

Μπενάκθ) ζχει  απεικονίςει  διαχρονικά, αξιοποιϊντασ αρχειακό φωτογραφικό 

υλικό, πρόςωπα και ςτιγμζσ από τθν εργαςιακι ατμόςφαιρα τθσ οινοποιίασ, με 

πίνακεσ που  διακοςμοφν τουσ επιςκζψιμουσ χϊρουσ και εντυπωςιάηουν αιςκθτικά 

τον επιςκζπτθ.  

Μποροφμε ςυνεπϊσ να ποφμε, πωσ το μνθμείο αυτό τθσ νεϊτερθσ 

πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, εξελίςςεται ςε ζνα ςφγχρονθσ αντίλθψθσ,  

περιηιτθτο για εκδθλϊςεισ, ηωντανό μουςειακό χϊρο.   Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που 

το Τπουργείο Πολιτιςμοφ αποφάςιςε, τον Αφγουςτο του 2018, να ςυμπλθρϊςει τθν 

απόφαςθ του 1991 που προαναφζραμε και να  χαρακτθρίςει αρχικά ωσ μνθμεία in 

situ (διατιρθςθσ επί τόπου) των τεςςάρων περίτεχνων και εμβλθματικϊν βαρελιϊν 

που βρίςκονται ςτο αυτοκρατορικό κελάρι4. Πρόςφατα δε (17-05-2019), οι 

Διευκφνςεισ Νεότερθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ,  Προςταςίασ και Αναςτιλωςθσ 

Νεϊτερων και φγχρονων Μνθμείων του Τπουργείου, ειςθγικθκαν προσ το 

Κεντρικό υμβοφλιο Νεωτζρων Μνθμείων το χαρακτθριςμό και διατιρθςθ in situ 

των  βαρελιϊν (ςφνολο 204) που βρίςκονται ςτο αυτοκρατορικό κελάρι(139), ςτο 

παλαιό οινοποιείο(44) και τον προκάλαμό του (21) με τον μθχανολογικό του 

εξοπλιςμό και το αποςτακτιριο. * Χκεσ μάλιςτα, κατά ευτυχι ςυγκυρία, το ΚΝΜ, 

                                                           
4
 Πρόκειται γι αυτά που είναι αφιερωμζνα ςτον Βαςιλιά Γεϊργιο Α, τθν Βαςίλιςςα  Όλγα, τον 

γερμανό ςτρατάρχθ Moltke και το Bismarck.   
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όπωσ μασ ενθμζρωςε ο προϊςτάμενοσ τθσ ΤΜΣΕ ΔΕ και Ι Ν,  Γιϊργοσ Παπανδρζου, 

ενζκρινε ομόφωνα τθν ειςιγθςθ αυτι+. 

 ίγουρα όλα όςα προαναφζρκθκαν είναι ςθμαντικά  και ερμθνεφουν γιατί  

το Οινόκαςτρο είναι ο πρϊτοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ τθσ Αχαΐασ, εάν όμωσ είναι 

κοινά αποδεκτό αυτό που λζει ο ταφροσ Μπζνοσ ότι: «Σο πλοφςιο πολιτιςτικό και 

περιβαλλοντικό απόκεμα είναι θ μεγαλφτερθ προίκα τθσ χϊρασ μασ», φαίνεται 

όμωσ, πωσ θ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ είναι και  ηθτοφμενο αφοφ όπωσ ο ίδιοσ 

διατυπϊνει, «Δυςτυχϊσ, όμωσ, τα μνθμεία παραμζνουν μζχρι και ςιμερα 

βυκιςμζνα ςτθ μοναξιά τουσ»5.  

Αδιαμφιςβιτθτα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει αναςκαφεί, ςυντθρθκεί, 

αποκαταςτακεί και αναδειχκεί μεγάλοσ αρικμόσ μνθμείων αρχαίων ι νεϊτερων και  

ζχουν δθμιουργθκεί ςπουδαίοι μουςειακοί χϊροι. Ειδικότερθ αναφορά και για τα 

γειτνιάηοντα μυκθναϊκά κα κάνει ο Γιάννθσ Μόςχοσ  ςτθ ςυνζχεια.  

Όμωσ για να ςπάςουμε τθ μοναξιά τουσ, ιδιαίτερα ςιμερα, που ζχουμε 

ξεφφγει από τθν εποχι που θ επικοινωνία γινόταν με τισ φρυκτωρίεσ, απαιτείται θ 

ανάπτυξθ μίασ ενιαίασ και ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ λειτουργικισ και 

διανοθτικισ-ψθφιακισ  δικτφωςθσ των μνθμείων μεταξφ τουσ και θ ςφνδεςι τουσ 

με τισ παραγωγικζσ,  τουριςτικζσ και ενεργζσ πολιτιςτικζσ δυνάμεισ τθσ περιοχισ 

ςτθν οποία ακτινοβολοφν και με τθν οποία μπορεί να ςυνομιλοφν, αλλά μζχρι 

ςιμερα το κάνουν περιςταςιακά και αποςπαςματικά.  τθ χϊρα μασ οι αποςτάςεισ 

μεταξφ παράκτιων, ορεινϊν περιοχϊν και αςτικϊν κζντρων είναι μικρότερεσ και 

πολλζσ φορζσ με άμεςθ οπτικι επαφι,  ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ που 

πρωτοποροφν ςτον τουριςμό. υνεπϊσ οι δυνατότθτεσ δικτφωςθσ είναι μεγάλεσ 

πολφ δε περιςςότερο μεταξφ μιασ περιφερειακισ μικροκλίμακασ.  

Επανερχόμενοι ςτθ δικι μασ μικροκλίμακα, οι δυνατότθτεσ μπορεί να είναι 

και μεγαλφτερεσ από αυτζσ που νομίηουμε, παρά τισ αλλοιϊςεισ του αςτικοφ 

τοπίου, τισ καταςτροφικζσ φκορζσ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ βιομθχανικισ μασ 

κλθρονομιάσ (παλαιό οινοποιείο  Hamburger, Λαδόπουλοσ , κλπ), και τθσ 

εγκατάλειψθσ του δθμόςιου χϊρου6. Σο εγκεκριμζνο από τθν περιφζρεια ΔΕ7 

                                                           
5
 Κακθμερινι ο. π. 

6
 Δεν πρζπει να ςυνεχίςουμε να βλζπουμε τουσ τουρίςτεσ άλαλουσ να μετακινοφνται με ζνα χάρτθ 

ανάμεςα ςε χαλαςμζνα χορταριαςμζνα και με κάκε είδουσ εμπόδια πεηοδρόμια, ι εποχοφμενουσ, 
χωρίσ δίκτυο ενδείξεων, μζςα από αποκομμζνεσ διαδρομζσ να αναηθτοφν υπομονετικά τον 
προοριςμό τουσ. Ποια εικόνα μεταφζρουν αυτοί για το πολιτιςτικό μασ προϊόν ! 
7
 Οι Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ (ΟΧΕ) αποτελοφν εργαλείο ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ για τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν ςυγκεκριμζνων χωρικϊν ενοτιτων. Οι 
περιοχζσ αυτζσ είτε παρουςιάηουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν με 
ςυνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να 
αξιοποιθκοφν και να μεγιςτοποιθκοφν με βάςθ ζνα ολοκλθρωμζνο αναπτυξιακό ςχζδιο. 
οι Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ διακρίνονται ςε: 
Α) ΟΧΕ για Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ (ΒΑΑ) και 
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πρόγραμμα Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ  που υλοποιεί ο Διμοσ (43 εκ)   ιδιαίτερα 

το ςκζλοσ που αφορά το ιςτορικό κζντρο τθν πόλθσ (17 εκ),  το ψθφιακό κζντρο 

οπτικοακουςτικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ που πιςτεφουμε  εμπλουτιηόμενο να 

εξελιχκεί ςε Μουςείο τθσ Πόλθσ και φυςικά τα υπόλοιπα ζργα, κα ςυμβάλλουν 

αποφαςιςτικά ϊςτε  να επανζλκει θ Πάτρα ςε αναπτυξιακι τροχιά.  

Αυτό όμωσ που πρζπει να γίνει χθεσ είναι θ λειτουργικι διαςφνδεςθ, με τα 

κατάλλθλα οδικά-ςυγκοινωνιακά δίκτυα,  ιπιεσ διαδρομζσ-μονοπάτια,  θ ψθφιακι 

και ζντυπθ ενοποίθςθ των υφιςτάμενων πολιτιςτικϊν χϊρων μεταξφ τουσ, με το 

λιμάνι και το κζντρο τθσ πόλθσ.  

Με κεντρικό πολιτιςτικό και τουριςτικό πόλο ζλξθσ το Αρχαιολογικό μασ  

Μουςείο, με ηωντανό τοπόςθμο το Οινόκαςτρο τθσ Achaia Clauss, με ςχεδιαςμό 

ενόσ  κεματικοφ αρχαιολογικοφ πάρκου των Μυκθναϊκϊν τάφων  και οικιςμϊν,  με 

το Αρχαίο Ωδείο, το Κάςτρο τα άλλα μνθμεία, ςτθριηόμενοι ςτισ  ξενοδοχειακζσ  μασ 

υποδομζσ, ςτουσ νζουσ οδικοφσ άξονεσ που μασ φζρνουν πιο κοντά ςτισ 

ανεπτυγμζνεσ τουριςτικά περιοχζσ (Ολυμπία),  αλλά και ςε δεφτερο πλάνο με τα 

μνθμεία τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, μποροφμε να ελπίηουμε ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 

ποιοτικοφ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.8 

το ςθμείο αυτό πριν πάρει το λόγο ο Γιάννθσ ό Μόςχοσ, κα ικελα να 

ευχαριςτιςω για το πλθροφοριακό υλικό τον υπεφκυνο του κτιματοσ τθσ A. Cl.  

Περικλι Μπαλτά. 

 

Βαγγζλθσ Πολίτθσ-τεργίου,  

Ανκρωπογεωγράφοσ, ομότιμοσ. κακ. ΣΕΙ Δ Ε (Παν. Πατρϊν), πρϊθν 

Διευκυντισ Γραφείου. Τπ Πολιτιςμοφ Λ. Κονιόρδου. 

 

    
                                                                                                                                                                      
Β) ΟΧΕ για άλλεσ χωρικζσ ςτρατθγικζσ  
τα πλαίςια του ΕΠ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ζχουν εγκρικεί οι παρακάτω ςτρατθγικζσ: ΒΑΑ Διμου 
Πατρζων ΒΑΑ Διμου Αγρινίου ΟΧΕ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του άξονα Κατάκολου – Αρχαίασ 
Ολυμπίασ ΟΧΕ ςτθν περιοχι Λιμνοκάλαςςασ Μεςολογγίου – Αιτωλικοφ. http://dytikiellada.gr/wp-
content/uploads/2019/. 
Απτό παράδειγμα και ταυτόχρονα πρότυπο τζτοιασ δικτφωςθσ αποτελοφν οι πολιτιςτικζσ διαδρομζσ 
που προτείνει το Διάηωμα , όπωσ των αρχαίων κεάτρων τθσ Ηπείρου που υλοποιείται, και τθσ 
Ολυμπίασ Οδοφ. http://www.diazoma.gr/. 
8
 υμπλθρωματικά αν και ζχει παραειπωκεί, είναι αναγκαίοσ ζνασ ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ των 

εκδθλϊςεων που πραγματοποιοφνται ςε εμβλθματικοφσ χϊρουσ όπωσ το Αρχαίο Ωδείο (με 
μεταγλωττιςμζνεσ τισ παραςτάςεισ που ζρχονται από Επίδαυρο), ϊςτε να κοινοποιοφνται ζγκαιρα, 
με το ςφνολο των τουριςτικϊν πλθροφοριϊν μζςω ενόσ ενιαίου ψθφιακοφ και ςτεγαςμζνου Info 
center οργανωμζνου από το Διμο ι τθν Περιφζρεια ι ζνα ειδικό κοινό φορζα. 
 

http://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2019/
http://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2019/
http://www.diazoma.gr/

