Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΗΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΗΣ-ΔΩΔΩΝΗΣ
Το Πρόγραμμα “MileSTONES” συγχρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό ΙΡΑ Ελλάδα – Αλβανία .
Οι δύο Δήμοι, ο δήμος Δωδώνης και ο δήμος Φοινίκης συγχρηματοδοτήθηκαν από αυτό για τα έργα
που υλοποιήθηκαν στα δύο αρχαία θέατρα αντίστοιχα. Επικεφαλής του κοινού έργου ήταν ο Δήμος
Δωδώνης σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία του δήμου Φοινίκης με επικεφαλή το Δήμαρχο
Λεωνίδα Χρήστο και με εταίρους του έργου τους εκπρόσωπους της εφορείας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας.
Το κοινό έργο των δύο Δήμων ήταν βασισμένο σε δύο πυλώνες:
1) την διαφύλαξη των αρχαιολογικών χώρων (κάμερες, φώτισμός κλπ.).
2) Την προώθηση-ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της Φοινίκης και της Δωδώνης αντίστοιχα.
Αρχικά ως επαρχία Φοινίκης ακόμη(2014), είχαν ξεκινήσει οι εργασίες που παρατίθενται
ακολούθως:
- Παροχή γραμμής ηλεκτροδότησης μέχρι την είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου.
- Δημιουργία γραφείου πληροφοριών καθώς εισέρχεται κάποιος από το κεντρικό δρόμο που οδηγεί
στην αρχαία πόλη της Φοινίκης ακριβώς κάθετα της εθνικής οδού.
-Σε αρχικό στάδιο μερίμνησαν για την τοποθέτηση καμερών.
Σε αυτό το σημείο ως διευρυμένος Δήμος πλέον, έχοντας ως βάση τα προαναφερθέντα όχι απλά
ολοκλήρωσε αυτές τις εργασίες αλλά αξιοποίησε στο έπακρον κάθε ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη
αλλά και ανάδειξη αυτών( ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2016).
Αρχικά κρίθηκε σκόπιμη η επίσκεψη αντίστοιχα και των δύο δήμων στα αρχαία θέατρα για μια
ολοκληρωμένη εικόνα απαραίτητη για την εμβάθυνση της μελέτης. Ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκε
εκπαιδευτική εκδρομή (κατόπιν της δικής τους τιμητικής επίσκεψης), στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης
όπου πράγματι έθεσε επί νέας βάσεως την συνεργασία παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την
γρήγορη γη εξέλιξη την οποία επιτάχυνε το κοινό μας έργο.
Μια σειρά από εργασίες έλαβαν χώρα με οργάνωση και συνέπεια και από τις δύο πλευρές. Αξίζει να
απαριθμήσουμε κάποιες:


επιπρόσθετες αλλαγές και η ολοκλήρωση αυτών που έλαβαν χώρα στο αρχαιολογικό πάρκο
(μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση καμερών, ο φωτισμός, τα καθίσματαπαγκάκια τοποθετημένα κάτω από υπόστεγα, τα ξύλινα σκαλοπάτια με το χαλίκι μέσω των
οποίων φτάναμε στον προορισμό μας κλπ.



Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημιουργία σημείων πολιτιστικής ενημέρωσης στην ανάπτυξη
δράσεων πληροφόρησης και στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής μας (ένα
στην είσοδο του αρχαίου θεάτρου και το άλλο στην είσοδο του χωριού Φοινίκης συγκεκριμένα
πάνω στο κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τους Αγίους Σαράντα με την Ηγουμενίτσα.





Τουριστικός οδηγός, χάρτης και ενημερωτικά φυλλάδια όχι μόνο για το θέατρο της Φοινίκης
αλλά και των περισσοτέρων πολιτιστικών μνημείων του δήμου μας.
Ντοκιμαντέρ-χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση της θεματικής διαδρομής από το θέατρο
Δωδώνης στο Θέατρο Φοινίκης.
Τοποθέτηση πινακίδων (τρίγλωσσες Α-Ε-Α) σχεδόν σε όλα τα χωριά του Δήμου και σε όλες τις
οδούς που οδηγούν σε πολιτιστικό μνημείο.

