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• Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

• Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

• Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

• Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

• Περιφέρεια Απουλίας - Τµήµα Τουρισµού, Πολιτιστικής Οικονοµίας και
Εδαφικής Αξιοποίησης

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιούλιος 2019 / Ιούλιος 2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

6.420.600,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Π.Α.
 5.457.510,00 €

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
963.090,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

To «Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (CoHeN) 
είναι ένα στρατηγικό έργο, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 
Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020. Στόχος του είναι η 
προώθηση του πολιτιστικού τουρισµού µέσω της αξιοποίησης της 
Αδριατικής-Ιόνιας Παράκτιας Διαδροµής, που θα δηµιουργήσει 
ένα δίκτυο σηµαντικών µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς κατά 
µήκος της διασυνοριακής περιοχής.  

 

 

Δύο από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία συνιστούν 
και µοχλούς της οικονοµικής της ανάπτυξης, είναι η πολιτιστική κληρονοµιά 
και η τουριστική βιοµηχανία. Συνεπώς, οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

• να αυξήσει την ελκυστικότητα των εµπλεκόµενων περιοχών, 
καθορίζοντας ένα κοινό µοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης, 

• 

 
να ενισχύσει τις συµµετοχικές διαδικασίες, εµπλέκοντας δηµόσιους
και ιδιωτικούς φορείς του πολιτισµού και του τουρισµού καθώς και 
τις τοπικές κοινωνίες, 

• να βελτιώσει την εµπειρία των επισκεπτών, αναζωογονώντας 
µε βιώσιµο τρόπο το ιστορικό παρελθόν των εµπλεκόµενων περιοχών. 

ΣΚΟΠΟΙ

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το έργο υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

•
 
παρεµβαίνει σε επιλεγµένα µνηµεία µε σκοπό την προστασία τους και 
τη βελτίωση της προσβασιµότητας και λειτουργικότητάς τους, ώστε να 
καταστούν κόµβοι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και εκθέσεων,

•
 
οργανώνει διακρατικά και διαπεριφερειακά εργαστήρια, που θα 
εντείνουν την ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών και τη συµµετοχή 
φορέων σε αποτελεσµατικές διαδικασίες συν-σχεδιασµού,

 

•
 

•
 
δηµιουργεί καινοτόµα εργαλεία ΤΠΕ για την προώθηση του 
περιεχοµένου της Παράκτιας Διαδροµής. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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efaait@culture.gr, 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

οριοθετεί την Παράκτια Διαδροµή Αδριατικής-Ιονίου και σχεδιάζει 
ένα Παράκτιο Δηµιουργικό Πρόγραµµα,

Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική

Διαχείριση



Τα δύο κράτη διαθέτουν έναν εντυπωσιακό αριθµό 
πολιτιστικών µνηµείων όλων των περιόδων, 
συµπεριλαµβανοµένων και κάποιων που ανήκουν στον 
Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. Το 
πλούσιο αυτό ιστορικό παρελθόν είναι το αποτέλεσµα 
συνεχών µετακινήσεων πληθυσµών, συγκρούσεων, 
συναλλαγών, µεταφορών και ανταλλαγών, που για χιλιάδες 
χρόνια έλαβαν χώρα στις θάλασσες της Αδριατικής και 
του Ιονίου. 

 
Η αξιοποίηση, στην οποία στοχεύει το έργο, θα επιτευχθεί 
µε την αποκατάσταση 17 µνηµείων και κτιρίων, 11 στην 
Ελλάδα και 6 στην Απουλία.

 
Τα µνηµεία θα αποτελέσουν σταθµούς ενός κοινού
πολιτιστικού δικτύου που θα φιλοξενεί εκθέσεις, έργα 
τέχνης, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και τουριστικές 
υπηρεσίες και θα ανακαλεί στη µνήµη των επισκεπτών 
πρόσφατες και παλαιότερες ιστορίες από την Αδριατική 
και το Ιόνιο. Για τον λόγο αυτό, τα µνηµεία θα αποκτήσουν 
προσβάσιµους χώρους που θα λειτουργούν ως επισκέψιµοι  
από το κοινό για εκθέσεις, συναντήσεις και εργαστήρια.   

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΥΛΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

Το Κάστρο Χλεµούτσι, το παλάτι της δυναστείας των Βιλλεαρδουίνων, 
χτισµένο από τους Φράγκους το 1220 στο δυτικότερο ακρωτήριο της 
Πελοποννήσου, αποτελεί το καλύτερα διατηρηµένο µεσαιωνικό κάστρο 
της Ελλάδας µε εντυπωσιακή θέα προς την πεδιάδα της Ηλείας και το 
Ιόνιο Πέλαγος.  

10

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Το Κάστρο του Γαρδικίου στο νοτιοδυτικό τµήµα της Κέρκυρας 
κατασκευάστηκε πιθανότατα τον 13ο αιώνα. Η ίδρυσή του σχετίζεται 
µε την ύπαρξη κοντινής πηγής πόσιµου νερού και τον έλεγχο της 
λιµνοθάλασσας Κορισσίων.  

13

Ο Πύργος του San Felice στον δήµο του Vieste χρονολογείται στα 
1540 και είναι ο ανατολικότερος της οµάδας των πύργων στην περιοχή 
του Gargano. Το ύψος του φτάνει τα 11 µ.  

1

Ο Πύργος της Calderina στον δήµο της Molfetta βρίσκεται στο κέντρο της 
οµώνυµης προστατευόµενης για την ορνιθοπανίδα περιοχής και έχει οπτική 
επαφή µε το Castel del Monte, µνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
της UNESCO.  

3

Ο Φάρος του Punta Palascìa στο Otranto (κατασκευασµένος µεταξύ 
1863-1867 από τον µηχανικό Achille Rossi) βρίσκεται περίπου 70 χλµ. από 
τις αλβανικές ακτές και 100 χλµ. από τα νησιά του Ιονίου Πελάγους. 

5

Ο Πύργος της Torre Pietra είναι προσανατολισµένος προς την αλυκή της 
Margherita di Savoia. Χρησιµοποιήθηκε ως οχυρωµατικός και πήρε το 
όνοµά του από το γειτονικό ακρωτήριο San Nicolas de Petra. 

2

Ο Φάρος του San Cataldo στο Μπάρι (κατασκευασµένος µεταξύ 1863-1867
 από τον µηχανικό Pietro Palermo) έχει ύψος 61 µ. και διασώζει τον πρώτο 
ασύρµατο τηλεγραφικό σταθµό Marconi που συνέδεσε το Μπάρι µε το 
Αντιβάρι στο Μαυροβούνιο.

4

Ο Πύργος του San Giovanni στον δήµο του Ugento είναι το πρώτο 
παρατηρητήριο που χτίστηκε στην περιοχή του Otranto κατά τη διάρκεια της 
Ισπανικής Αντιβασιλείας. Μετατράπηκε σε φάρο το 1932.  

6

Το Αγγελόκαστρο στη βορειοδυτική ακτή της Κέρκυρας κατασκευάστηκε 
στη βυζαντινή περίοδο, αλλά συνέχισε να διαδραµατίζει αποφασιστικό 
ρόλο στην άµυνα του νησιού µέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα.  

14

Το Κάστρο της Κασσιώπης βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή του 
νησιού. Η ανέγερσή του τοποθετείται ανάµεσα στις αρχές του 12ου και 
τα τέλη του 13ου αιώνα. Ήκµασε µέχρι το 1386, οπότε καταστράφηκε από 
τους Ενετούς ύστερα από µακρά πολιορκία. 

15

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Το Κάστρο της Ναυπάκτου είναι χτισµένο αµφιθεατρικά στην είσοδο του 
Κορινθιακού Κόλπου. Απέκτησε την τωρινή του µορφή  κατά την περίοδο 
της Πρώτης Eνετικής Κατοχής (1407-1499), αν και η πρώτη φάση των 
οχυρωµατικών του έργων ανάγεται πιθανότατα στη Βυζαντινή περίοδο.  

7

Το Κάστρο της Βόνιτσας βρίσκεται στα δυτικά της σύγχρονης πόλης, 
κοντά στις ακτές του Αµβρακικού Κόλπου. Χτίστηκε τον 9ο-10ο αιώνα µ.Χ., 
ωστόσο η τωρινή του µορφή οφείλεται σε µεταγενέστερες παρεµβάσεις, 
κυρίως των Ενετών και λιγότερο των  Οθωµανών.  

8

Το Φρούριο του Ακτίου χτίστηκε το 1809 στην ίδια περιοχή που πολλούς 
αιώνες νωρίτερα ο Οκταβιανός είχε νικήσει στη διάσηµη ναυµαχία το στόλο 
του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας (31 π.Χ.).   

9

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Το Κάστρο της Ηγουµενίτσας βρίσκεται στον πευκόφυτο λόφο που 
δεσπόζει στη σύγχρονη πόλη και συνδέεται µε την ιστορία της από τον 
15ο αιώνα και εξής.  Έχει τραπεζοειδή κάτοψη και τα τείχη του ενισχύονται 
από ορθογώνιους πύργους. 

11

Το Κάστρο του Μαργαρίτιου κατασκευάστηκε στα 1549 από τους 
Τούρκους και ανοικοδοµήθηκε σε µεγάλο βαθµό τον 17ο-18ο αιώνα. Το 
κυρίως τµήµα του αποτελείται από εσωτερική αυλή που περιβάλλεται από 
θολωτές κατασκευές, πάνω από τις οποίες υπήρχε οχυρή κατοικία.  

12

Το Παλαιό Φρούριο προστάτευε την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας από τα 
ανατολικά. Η σηµερινή του µορφή ανάγεται στην περίοδο της Βενετοκρατίας, 
που διαδέχτηκε τη βυζαντινή φάση του µνηµείου. Προσθήκες έγιναν και 
κατά την περίοδο που το νησί αποτελούσε βρετανικό προτεκτοράτο. 

 
16

Το Νέο Φρούριο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Παλαιάς Πόλης. 
Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1588 µε κύριο σκοπό την προστασία 
του ενετικού λιµανιού. Η οχυρωµένη πόλη της Κέρκυρας περιλαµβάνεται 
στον Κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO.  

17
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