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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα ηειεπηαία έηε ν φξνο «αλάπηπμε» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ θελφ 

απνηειέζκαηνο. Ζ επνρή νθείιεη λα αιιάμεη νξηζηηθά θαη ξηδηθά, κε θχξην ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία ελφο λένπ  αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή, απαηηεί λέα 

θηινζνθία, δηαθνξεηηθή λννηξνπία, σθέιηκεο δνκηθέο αιιαγέο, πξαγκαηηθέο 

ππεξβάζεηο, θαη θπξίσο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. 

Σν πιήζνο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ πφξσλ κηαο πεξηνρήο απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, είηε απηή είλαη θνηλσληθή, είηε 

νηθνλνκηθή. Ζ δηακφξθσζε φκσο κηαο απνθιεηζηηθήο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ, είλαη 

δπλαηφλ λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηηο αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο θαη λα θαηαζηήζεη κηα 

πεξηνρή αληαγσληζηηθή. 

Δπνκέλσο, ην λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν νθείιεη λα ζηεξηρζεί θαη ζηνλ ηνπηθφ 

πνιηηηζκφ, νπνίνο κέζσ ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδηαζκνχ δχλαηαη λα εμαγάγεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, δεκηνπξγψληαο ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε αλάπηπμεο. πλεπψο, πνιιά εμαξηψληαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη απφ ηε 

βνχιεζε ηνπο λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ. 

Έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξάζε ηνπ απφ 

ηελ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη σο κνρινχ 

αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο, είλαη ην «Γηάδσκα». 

Ζ κειέηε απηή ζθνπεχεη: Αξρηθά, λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο δξάζεο 

ηνπ Γηαδψκαηνο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο, θαζψο θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη  θηλεηνπνηήζεη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία πξνο ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ. Σέινο, λα πξνζπαζήζεη λα 

„κεηαθέξεη‟ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ψζηε ν πνιηηηζκφο λα 

απνηειέζεη αλαπηπμηαθφ κνριφ γηα νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κηα νκάδα 10 αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Future Leaders» 

(Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Μειινληηθψλ Ζγεηψλ). Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 
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νκάδα είλαη νη: Πάλνο Εαραξάθεο (Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ΑΟΔΔ), Μάξηνο 

Θεξκφο (Μεραλνιφγνο Μερ, ΔΜΠ), Μαξία Κνχηζαξε (Αξρηηέθησλ - Πνιενδφκνο 

ΔΜΠ), Αληψλεο Κξηλήο (Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηνίθεζε θαη Πιεξνθνξηθή 

ΑΠΘ), Υαξάιακπνο Λάγηνο (Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ΑΟΔΔ), Δηξήλε Λακπίξε 

(Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ΑΟΔΔ), Μαξία Παλαγησηνπνχινπ 

(Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μερ. ΔΜΠ), Μαλψιεο Πεηξάθεο (Ηζηνξηθφ Αξραηνινγηθφ 

ΔΚΠΑ), Υξηζηίλα Ππξνκάιε (Υεκηθφο Μερ. ΔΜΠ) θαη ηέθαλνο Σζηαθκάθεο 

(Μεραλνιφγνο Μερ. ΑΠΘ). 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ηνπο Business Coaches καο θ. Νίλα 

Σξπθσλνπνχινπ, θ. Γεξάζηκν Καξκίξε θαη θ. Θνδσξή Μπξέθα γηα ηε ζηήξημε θαη 

γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε πνπ πξφζπκα καο παξείραλ. Δπίζεο ηνλ θ. Ησάλλε 

Πνχιην, ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ πιεπξάο «Γηαδψκαηνο», γηα ηελ 

απεξηφξηζηε βνήζεηα αιιά θαη ηελ άςνγε νξγάλσζε ηεο δηακνλήο καο ζηελ Δξέηξηα. 

Θα ζέιακε αθφκε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Νίθν Εήλα θαη ηνλ θ. Βαζίιε Κίηζν γηα 

φιεο ηηο ρξήζηκεο επηζεκάλζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, επραξηζηνχκε φινπο ηνπο πνιίηεο, 

ηνπο ζπιιφγνπο, θαζψο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο 

Δξέηξηαο πνπ δέρηεθαλ λα ζπλνκηιήζνπλ καδί καο θαη καο παξείραλ φιε ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, ψζηε λα θέξνπκε εηο πέξαο ην έξγν καο.  

Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ πξσηνπνξηαθφ Με Κεξδνζθνπηθφ 

Οξγαληζκφ «Future Leaders» πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνχκε ζε 

ζέκαηα εγεζίαο θαη θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα παξάζρνπκε εζεινληηθή εξγαζία ζηνλ 

Με Κεξδνζθνπηθφ Οξγαληζκφ «Γηάδσκα» ζε ζρέζε κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ θαη 

πνιχπινθν ζέκα, απηφ ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

 

Η νκάδα «Από κεραλήο» 
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1. ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ 

1.1. Γεληθό Πιαίζην - Θεκαηηθή 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ επξχηεξεο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δνκή θαη ηε δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ζε παγθφζκην, 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Οη αιιαγέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηε ζπλερή αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, ηελ επαθφινπζε εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, αιιά 

θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ κέζσλ δηαρείξηζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, επηθέξνπλ ρσξηθέο αλαδηαξζξψζεηο, επεξεάδνληαο ηε δπλακηθή 

ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή θαη 

δηαπεξηθεξεηαθή δπλακηθή, ηηο δνκέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ νηθηζκψλ, θαζψο 

θαη ηε ζρέζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, σο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 

πιαηζηψλεη - κε δηαξθψο απμαλφκελε βαξχηεηα - ηηο δηεζλείο ζπδεηήζεηο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε. Έρεη πιένλ 

θαηαζηεί ζαθέο φηη δε λνείηαη αλάπηπμε βξαρππξφζεζκε, εζηηαζκέλε κφλν ζηε 

κεγέζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, αζχκβαηε κε ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ 

πνηφηεηα θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ νπζία ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο έγθεηηαη ζηελ αξκνληθή επηδίσμε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηφρσλ. 

Έρεη πιένλ εκπεδσζεί πσο ε ζεκεξηλή πεξηβαιινληηθή θξίζε, αιιά θαη ε «θξίζε 

ηαπηφηεηαο» ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε έλα 

ζηξεβιφ πξφηππν αλάπηπμεο, ην νπνίν δε ιακβάλεη ππφςε νχηε ηε δηαγελεαθή 

δηθαηνζχλε νχηε ηελ αεηθνξία. Ζ δηαγελεαθή δηθαηνζχλε, βαζηθφ ζηνηρείν, κεηαμχ 

άιισλ, ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, απαηηεί έλα καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ γηα 

ηε κείσζε ηεο αλεμέιεγθηεο θαηαζπαηάιεζεο πφξσλ (θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ) ζε 

βάξνο κειινληηθψλ γελεψλ. Σν εληεηλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

δηαθχιαμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, πνπ εθθξάζηεθε ζε φιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε πξννδεπηηθά απμαλφκελν αξηζκφ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ 



7 
 

θαη έξγσλ πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο, ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ σο «κνρινχ αλάπηπμεο» ησλ ρσξψλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

πφιεσλ. 

ηα ζχγρξνλα, δπηηθά, παγθνζκηνπνηεκέλα θξάηε, βαζηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμήο 

ηνπο ζεσξείηαη ε νξζή δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο 

θπζηνγλσκίαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην πνιηηηζκηθφ πξντφλ εθιακβάλεηαη φρη κφλν σο 

εξγαιείν νηθνλνκηθήο ζπλνρήο θαη ζπξξίθλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αιιά 

θαη σο δεκηνπξγφο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρφιεζεο. εκαληηθή πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο δπλάκεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο πνιηηηζκηθήο ππνδνκήο ηεο 

ρψξαο. 

Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ε Διιάδα, δηαζέηνληαο έλα εμαηξεηηθά πινχζην θπζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θαηέρεη εθείλα ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί δπλακηθά ζηηο επηηαγέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

1.2. ηόρνο θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ελφο πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηνλ 

Με Κπβεξλεηηθφ, Με Κεξδνζθνπηθφ Οξγαληζκφ «Γηάδσκα», κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε 

ηεο δξάζεο ηνπ πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε ππξήλα ηνλ 

πνιηηηζκφ. Ζ πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο απνηειεί ηνλ απνδέθηε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο πψο ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε, 

αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

θαη ρσξηθή νινθιήξσζή ηεο. 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο κειέηεο 

βαζίδεηαη ζηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

ελεξγεηψλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη θαη 

αθνξνχλ ζην ζέκα πνπ κειεηάηαη. Σα δηαθξηηά ζηάδηα ηεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ηα εμήο: 

 Γηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Γηαηχπσζε ζηφρνπ πξνο επίιπζε 

 Μειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
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 Αλάιπζε ζηξαηεγηθήο θαη δηαηχπσζε δξάζεσλ 

 

εκαληηθφ βήκα ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πξηλ απφ ηελ 

αλάιεςε δξάζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

ην επφκελν ζηάδην, ηίζεηαη ν ζηόρνο ηεο κειέηεο θαη νη ππνζηόρνη, νη νπνίνη 

εμεηδηθεχνπλ ην ζηφρν ζηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο παξέκβαζεο, 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ 

«Γηαδψκαηνο» αιιά θαη ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, δηαπηζηψλνληαη νη φπνηεο αδπλακίεο, αιιά θαη ε δπλακηθή ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία εμεηάδνληαη. 

ε επφκελν ζηάδην, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ππνζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

δηακνξθψλνληαη νη θύξηνη άμνλεο παξέκβαζεο ηεο κειέηεο, ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ «Γηαδψκαηνο» φζν θαη ηεο Δξέηξηαο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο πνπ 

δνκνχληαη, δηαηππψλνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο γηα θάζε πεξίπησζε. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο Δξέηξηαο, ζηνρεχεη 

ζηελ πηνζέηεζε ηεο απφ ην «Γηάδσκα» θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, 

κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη λα επεθηείλεη ηε δξάζε ηνπ.  
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Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε ηεο Αλάιπζεο ηνπ Δξσηήκαηνο Δξγαζίαο  

πλεηζθνξά ηνπ 

«Γηαδώκαηνο» ζηε 

βηώζηκε αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ κε 

ππξήλα ηνλ πνιηηηζκό 

Καηαγξαθή & αμηνιφγεζε 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε 

ηέζζεξηο ππιψλεο 

Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ - 

δξάζεσλ 

Πξνζδηνξηζκφο ηαπηφηεηαο θαη 

αλαδήηεζε νξάκαηνο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο κε ππξήλα ηνλ 

πνιηηηζκφ 

Μειέηε πεξίπησζεο: 

Δξέηξηα 

Υαξηνγξάθεζε 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία σο 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

Πξνηάζεηο 

SWOT Analysis 

Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ηνπ 

«Γηαδψκαηνο» 

Πξνηάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

δξάζεο ηνπ «Γηαδψκαηνο» 

Γνκή, ιεηηνπξγία, 

δηαζέζηκεο πεγέο, 

ηερλνγλσζία 

Πνιηηηζκφο σο ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα 

πλεξγαζία κε ηνπηθέο 

θνηλσλίεο 

Πξνηάζεηο 

Γξάζε «Γηαδψκαηνο» 
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2. ΔΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

 

2.1. Πνιηηηζκόο - Πνιηηηζκηθνί Πόξνη - Πνιηηηζκηθά Αγαζά 

Πνιηηηζκόο 

Καζψο ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ δελ έρεη έλαλ κνλνζήκαλην νξηζκφ, ε επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ηνχ έρεη θαηά θαηξνχο πξνζδψζεη δηάθνξεο εξκελείεο. Γεγνλφο φκσο είλαη 

φηη ν πνιηηηζκφο απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ γηαηί ηείλεη 

λα ζπκπεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ νιφθιεξν ην παξειζφλ αιιά θαη ην παξφλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ βίνπ, θαζψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

εμέιημεο αιιά θαη αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

πνιηηηζκφο θαη θνηλσληθή νξγάλσζε απνηεινχλ δχν αιιειέλδεηεο έλλνηεο. 

Χο πνιηηηζκφο λνείηαη ν βαζκφο αλάπηπμεο ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ην ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε έλαλ νξηζκέλν ηφπν ή πεξίνδν, θαζψο θαη ε 

πνηφηεηα εζψλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

 

Πνιηηηζκηθνί Πόξνη 

ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ πνιηηηζκηθνί πόξνη πεξηιακβάλεηαη ηφζν ην θπζηθφ φζν 

θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. πκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηνπία, ηζηνξηθνί 

ρψξνη, ηνπνζεζίεο θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, νη 

παξαδνζηαθέο θαη ζπλερηδφκελεο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο, ε γλψζε θαη νη δσληαλέο 

εκπεηξίεο. ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαηαγξάθεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ε 

καθξφρξνλε πνξεία ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ελψ ζπγρξφλσο ε θιεξνλνκηά απηή 

δηακνξθψλεη θαη ηελ ηαπηφηεηα θάζε έζλνπο, ρψξαο, πεξηνρήο ή ηφπνπ θαη επνκέλσο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Ζ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά θαη ε ζπιινγηθή κλήκε θάζε πεξηνρήο ή θνηλσληθνχ ζπλφινπ απνηειεί 

αλαληηθαηάζηαην θαη ζεκαληηθφ ππφβαζξν γηα ηε ζχγρξνλε θαη κειινληηθή 

αλάπηπμε. 

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε πξνζηαζία, ε δηαηήξεζε, ε εξκελεία θαη ε 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο θάζε πεξηνρήο 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε. Χζηφζν, ε δηαρείξηζε ηεο θιεξνλνκηάο απηήο, 
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κέζα ζην πιαίζην ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ θαη θαηάιιεια εθαξκνζκέλσλ 

θαλφλσλ, απνηειεί ζπλήζσο επζχλε ηεο θνηλφηεηαο φπνπ απηή βξίζθεηαη ή ηεο 

νκάδαο πνπ ηελ δηαθπιάηηεη. 

 

Πνιηηηζκηθά Αγαζά 

Με βάζε ην Ν. 3028/2002 γηα ηελ «Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο», σο «πολιηιζμικά αγαθά» λννχληαη νη καξηπξίεο ηεο 

χπαξμεο θαη ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Σα πνιηηηζκηθά αγαζά δηαθξίλνληαη ζε πιηθά θαη άπια. ηα πιηθά αγαζά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, φια ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, νη ηζηνξηθνί 

ηφπνη, ηα έξγα ηέρλεο θαη ηα γξαπηά κλεκεία. ηα άπια αλήθνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, νη 

παξαδφζεηο, ηα έζηκα, ε γιψζζα, ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο. 

Σα πνιηηηζκηθά αγαζά ραίξνπλ πξνζηαζίαο ηφζν απφ ηε δηεζλή, φζν θαη απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ ζπλαθζεί Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, 

αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε.  

 

2.2. Πνιηηηζκηθή Πνιηηηθή 

Ζ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ θάζε θξάηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα κηα ηζφξξνπε θαη 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ, ην πνιηηηζκηθφ πξντφλ ρξήδεη 

αμηνπνίεζεο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ σο εξγαιείνπ νηθνλνκηθήο ζπλνρήο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην θξάηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίδεη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε πνιηηηζκηθή δεκηνπξγία, ηφζν ζεζκηθά φζν θαη απφ 

πιεπξάο ππνδνκψλ, αιιά θαη ηα αλάινγα θίλεηξα γηα ηελ δηαθχιαμε, πξνψζεζε θαη 

δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο.  

Σν πνιηηηζκηθφ πξντφλ παξάγεηαη απφ πιήζνο δξάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθφ 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Σν θξάηνο 

δηακνξθψλεη ην πιαίζην εθείλν κέζα ζην νπνίν νη πνιηηηζκηθέο δξάζεηο βξίζθνπλ φρη 

κφλν λνκηκνπνίεζε, αιιά θαη ην απαξαίηεην έξεηζκα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, θάζε ζχγρξνλν θξάηνο αλαπηχζζεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή πνιηηηθή, 
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κε ζηφρν ηφζν ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο φζν θαη ηελ πξνβνιή 

ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πνιηηηζκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Χο πνιηηηζκηθή πνιηηηθή επνκέλσο κπνξεί λα νξηζηεί έλα ζύζηεκα ζθνπώλ, κέζσλ θαη 

θνξέσλ πνπ ζπλδπάδνληαη ζε έλα πξόγξακκα γηα λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε θαη ε 

δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαηλνκέλνπ κηαο θνηλόηεηαο, γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο πεξηιακβάλεη πέληε βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν θάζε πξνγξάκκαηνο πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο: ηνπο 

ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί, ηνπο θνξείο πνπ ηελ θαηεπζχλνπλ, ηα κέζα πινπνίεζήο ηνπ, 

ηηο δξάζεηο πνπ ην εμεηδηθεχνπλ, ην γεσγξαθηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα, 

θαζψο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία εθηείλεηαη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα πξφγξακκα πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο εμππεξεηεί θπξίσο ηε 

δηαηήξεζε ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά θαη άιινπο ζθνπνχο φπσο ηε 

ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία πξφζζεησλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Οη θνξείο ηνπ πξνγξάκκαηνο δχλαληαη 

λα είλαη ηφζν θξαηηθνί, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φζν θαη ηδησηηθνί. Οη 

δξάζεηο ζηηο νπνίεο εμεηδηθεχεηαη έλα πξφγξακκα πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο, 

πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ε πξνζηαζία ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ε δεκηνπξγία ρψξσλ πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο, νη εθδειψζεηο 

γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ησλ θνξέσλ πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο. 

Σα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ηφζν ζε επίπεδν ρψξαο, φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ, αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν. Σα κέζα πινπνίεζήο ηνπο δελ εμαληινχληαη 

κφλν ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, δειαδή ην πξνζσπηθφ εθείλν πνπ θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε γηα ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ. 

Σέινο, ν ρξνληθφο νξίδνληαο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη 

καθξνρξφληνο ή κέζν-βξαρπρξφληνο. 
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2.3 Ο Πνιηηηζκόο σο πγθξηηηθό Πιενλέθηεκα 

Ζ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ, αιιά θαη κε ηελ πξνβνιή ηνπ ζε 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή θαη δηεζλέο επίπεδν. πλδέεηαη επίζεο κε ηελ νπζηαζηηθή 

αλάπηπμε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ, ήπηαο κνξθήο δξαζηεξηνηήησλ. 

Δηδηθφηεξα, αλαγλσξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε απηφ, 

απνηειεί ζήκεξα αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη 

παξάγνληα πξνζέιθπζεο λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ 

πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε εηδηθά πξνζφληα. 

Ζ αλάπηπμε θαη ν πνιηηηζκφο ζπλδένληαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Γελ είλαη ηπραίν φηη 

έρεη αλαθχςεη ηδηαίηεξα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

πνιηηηζκηθνί πφξνη επεξεάδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

Ο πνιηηηζκφο απνηειεί έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξαγσγή 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπάληνπο ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο. Δίλαη δπλαηφλ λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη λα είλαη βηψζηκνο, 

αθφκε θαη ζε κηθξέο νηθνλνκίεο, εθφζνλ: 

 ηεξίδεηαη ζε πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε θνηλσλία θαη 

επίπεδν αλάπηπμεο. 

 Δίλαη εληάζεσο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπηθψλ πφξσλ, δειαδή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε κηθξή θιίκαθα, κε απιφ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη λα είλαη 

αληαγσληζηηθφο. 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ εζληθή ηδηνκνξθία, πνπ απνηξέπεη ηε δηείζδπζε μέλσλ 

πνιηηηζηηθψλ επηξξνψλ. 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επειημία θαηά ηελ νξγάλσζε θαη πξνβνιή ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο θαη κπνξεί λα 

ζεκεηψλεηαη φθεινο απφ πςειέο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο ζε πεξηφδνπο 

αλεξρφκελσλ εηζνδεκάησλ, αιιά θαη αληνρή ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο. 

 Μπνξεί λα θαζνξηζηεί ην κέηξν ηεο αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ιεηηνπξγψληαο ζεηηθά, πξνζθέξνληαο αηζζεηηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο. 
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Δπηπιένλ, ν πνιηηηζκηθφο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε νηθνλνκίεο 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, δεδνκέλνπ φηη: 

 Δπεξεάδεη ην γεληθφηεξν επίπεδν δεκφζηαο δσήο, σο παξαγσγφο θχξησλ 

δεκφζησλ αγαζψλ. 

 πκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο κηαο θνηλσλίαο. 

 Ζ αηζζεηηθή αλάπηπμε πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα θαη 

εκπνξεπζηκφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ αγαζψλ ηεο αγνξάο. 

 Δίλαη κηα ζπγθξηηηθά κε ξππαίλνπζα δξαζηεξηφηεηα. 

 Απνηειεί έλα δηαθξηηφ αιιά απνηειεζκαηηθφ κέζν θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 Χο πνιηηηζηηθφ-θαιιηηερληθφ θεθάιαην απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε αμία κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ χπαξμε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζε έλαλ ηφπν ζπκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπ ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα. Άκεζα, κε ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, ηελ 

πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο πξνβνιήο θαη ηε ζπγθέληξσζε 

θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο παξαγσγήο πνπ αλαβαζκίδεη ηελ εηθφλα κηαο πεξηνρήο 

θαη πξνζειθχεη ηνπξηζκφ θαη πνιπηάιαλην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έκκεζα, ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.  

Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί πσο ε ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί παξάγνληα θνηλσληθήο αλάπηπμεο: πξνζθέξεη επθαηξίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη άξα θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

2.4 Σνπξηζκόο θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε 

Ζ έλλνηα γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (sustainable development) πεξηγξάθεθε κε ηε 

κειέηε «Σν Κνηλφ καο Μέιινλ» (επξέσο γλσζηή σο «ε Έθζεζε Brundtland») πνπ 

εθδφζεθε ην 1987. Ζ αεηθνξία νξίζηεθε σο: Η θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ παξόληνο 

ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δπλαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα θαιύςνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο. 
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Απηφ ζεκαίλεη πσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε εμαζθαιίδεη επάξθεηα πφξσλ ζηηο 

κειινληηθέο γελεέο γηα πςειή πνηφηεηα δσήο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. 

ηελ έλλνηα ηνπ αεηθνξηθνχ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεηαη ε θνηλσληθή επζχλε, δειαδή 

ε δέζκεπζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε νπνηαδήπνηε ηνπξηζηηθή επέκβαζε. Ο αεηθνξηθφο ηνπξηζκφο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (WTO), ην πκβνχιην 

Σνπξηζκνχ (WTTC) θαη ην πκβνχιην Γεο σο: 

Η αλάπηπμε αεηθνξηθνύ ηνπξηζκνύ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ησξηλώλ 

ηνπξηζηώλ θαη ησλ πεξηνρώλ πνπ ηνπο θηινμελνύλ θαη παξάιιεια πξνζηαηεύεη 

θαη εληζρύεη ηηο επθαηξίεο γηα ην κέιινλ. Θεσξείηαη όηη ε αλάπηπμε απηή νδεγεί 

ζηε δηαρείξηζε όισλ ησλ πόξσλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα είλαη δπλαηό λα 

εθπιεξώλνληαη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη αηζζεηηθέο αλάγθεο, ελώ 

παξάιιεια λα δηαηεξείηαη ε πνιηηηζκηθή αθεξαηόηεηα, νη νπζηώδεηο νηθνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα θαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο δσήο. 

Τα πξντόληα αεηθνξηθνύ ηνπξηζκνύ είλαη πξντόληα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε αξκνλία 

κε ην ηνπηθό πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιηηηζκνύο, έηζη ώζηε απηά λα 

θαξπώλνληαη όια ηα νθέιε θαη λα κελ απνηεινύλ ζύκαηα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Οη φξνη ππεχζπλνο ηνπξηζκφο, ήπηνο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο ειάρηζησλ επηπηψζεσλ 

θαη ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ζπγγελείο κε ηνλ αεηθνξηθφ ηνπξηζκφ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, φιεο νη παξαπάλσ έλλνηεο αλαθέξνληαη κε 

ηνλ γεληθφ φξν αεηθνξηθφο / βηψζηκνο ηνπξηζκφο. 

Παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε φξνπο 

αεηθνξίαο είλαη: 

 Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αμηνπνίεζε κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. 

 Ζ απνδνρή απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο φηη ε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα αζθήζεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληψλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα επεξεάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. 

http://www.world-tourism.org/
http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
http://www.ecouncil.ac.cr/
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Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, απηή έρεη επλνεζεί απφ ην 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, κε 

απνηέιεζκα λα απνηειεί παγθνζκίσο έλαλ ηζρπξφ ηνπξηζηηθφ πφιν. Μεηά απφ µηα 

πεξίνδν ηαρείαο αλάπηπμεο, ν ηνπξηζκφο ζήκεξα ζπκκεηέρεη µε 17% ζην ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο, πξνζθέξνληαο 800.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζε 

πνηθίια καθξννηθνλνκηθά κεγέζε (ζπλάιιαγκα, απαζρφιεζε, εηζφδεκα, δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο). 

ηελ Διιάδα έρεη ήδε εθπνλεζεί Πξφγξακκα γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ησλ 

Διιεληθψλ Αθηψλ θαη Νεζηψλ, πνπ παξέρεη γεληθέο θαη εηδηθέο αξρέο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο παξάθηηαο 

δψλεο, ηνκεαθέο θαηεπζχλζεηο ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη 

εηδηθέο πξνηάζεηο. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δηακνξθψζεθε ρέδην Οδεγίαο 

γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ησλ Παξάθηησλ Πεξηνρψλ. 

Ο ηζρχσλ Νφκνο γηα ην Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε πξνβιέπεη 

ηε δηακφξθσζε Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο γηα πεξηνρέο µε 

ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο νη παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο. Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα επηβάιινπλ ηελ αλάγθε νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζήο ηνπ µε ηελ πξννπηηθή κηαο ζηξαηεγηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα θάζε πεξηνρήο. 

 

2.5 Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε 

θαη ηελ επεκεξία, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ηεο αχμεζεο 

ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη παξάιιεια ελζαξξχλεη ην άλνηγκα κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ κε απζεληηθά ηνπηθά πξντφληα, εληζρχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Μπνξεί επηπιένλ λα 

πξνζθέξεη άπια νθέιε ζηνπο θαηνίθνπο, φπσο ακνηβαηφηεηα, ηνπηθή ππεξεθάλεηα, 

αλνρή, ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, θνηλσληθή ζπλνρή, ππνζηήξημε, 

αληαιιαγή ηδεψλ, αχμεζε ηεο γλψζεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο, θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, αχμεζε δήηεζεο γηα παξαγσγή ηνπηθψλ ηερλψλ θα. 
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χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ 

απαηηείηαη: 

 Ζ ηεξαξρεκέλε αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ κνπζεηαθνχ, κλεκεηαθνχ, 

αξραηνινγηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο. 

 Ζ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

ηζηνξηθψλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ αιιά θαη κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ηα νπνία ζα 

πξέπεη κε θαηάιιεια κέηξα λα αλαδεηρζνχλ (πρ. απνθαηαζηάζεηο θηεξίσλ, 

πεδνδξνκήζεηο θαη δηακνξθψζεηο δεκφζησλ ρψξσλ). 

 Ζ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο, επηζθεςηκφηεηαο θαη ελνπνίεζεο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, ε ππνζηήξημή ηνπο κε θαηάιιεια έξγα 

ππνδνκψλ θαη ε έληαμή ηνπο ζε ηνπξηζηηθά δίθηπα. 

 Ζ δεκηνπξγία κνπζείσλ θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ πφξσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρήο. 

 Ζ ελίζρπζε δξάζεσλ (πρ RI-SE φπνπ κεηαμχ άιισλ πξνσζείηαη ε ζχλδεζε 

θαηλνηνκίαο θαη πνιηηηζκνχ) γηα ηε δεκηνπξγία πνιπρψξσλ ςεθηαθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηζηνξηθψλ, κπζνινγηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζελαξίσλ. 

 Ζ ελίζρπζε, πξνβνιή θαη θαζηέξσζε θεζηηβάι, πνιηηηζκηθψλ ζεζκψλ θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ (πρ. βηνινγηθά πξντφληα, ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηάο θαη 

πηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο). 
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3. ΓΗΑΕΩΜΑ 

  

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ ζχληαμε ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαζνξίδεη ηνλ νδηθφ ράξηε πνξείαο ελφο 

Οξγαληζκνχ πξνο ην κέιινλ. Ζ παξνχζα κειέηε αλάπηπμεο κηαο ζηξαηεγηθήο πξνο ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε γηα ην Γηάδσκα, πεξηιακβάλεη: 

 Σε Γηάγλσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, αλαθνξηθά κε ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία, 

ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη ηε ηερλνγλσζία ηνπ «Γηαδψκαηνο». 

 Σν Όξακα, ηελ Απνζηνιή θαη ηηο Αμίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξγαληζκφ. 

 Σε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ «Γηαδψκαηνο» κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο ελδηαθέξνληνο. 

 Σνλ θαζνξηζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ. 

 Σηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. 

 Σνλ Πξνγξακκαηηζκφ θαη Πξνυπνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ ζε δχν θχξηεο θάζεηο 

πινπνίεζεο. 

Σα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Γηαδψκαηνο» σο θίλεζεο πνιηηψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε αξραίσλ ζεάηξσλ θαη κλεκείσλ. 

 Δπέθηαζε ηεο δξάζεο ηνπ πξνο ηε βηψζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

 Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη κνρινχ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, αιιά θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα. 

 Πξνζαξκνγή ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

πνπ ππαγνξεχεη ε Βηψζηκε Αλάπηπμε. 

 Βειηίσζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ 

«Γηαδψκαηνο» θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

 πκβνιή ηνπ «Γηαδψκαηνο» ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 
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 Δθαξκνγή ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα. 

 Ρεαιηζηηθή θαηαλνκή πφξσλ. 

 Μέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ησλ Πνιηηψλ. 

 Πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην «Γηάδσκα» θαη 

ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη άιια λνκηθά πξφζσπα. 

 

3.2. Αλάιπζε Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο 

3.2.1. Γηαρείξηζε Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ 

Ο φξνο δηαρείξηζε αξραηνινγηθώλ ρώξσλ αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαη αξρηθά ζπλδέζεθε µε ηελ αλαζηήισζε θαη ηα κεγάια αλαζηεισηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αθξφπνιεο θαζψο θαη εθείλα ηνπ Σακείνπ 

Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ γηα ηελ Δθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζµνχ. Μεηά απφ µηα ζχληνκε πεξίνδν µάιινλ επηθπιαθηηθήο αληηµεηψπηζεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εληεηαικέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ µλεµείσλ, ιφγσ ηεο 

ηαχηηζεο ηεο ιέμεο «δηαρείξηζε µλεµείσλ» µε ηελ «νηθνλνµηθή δηαρείξηζε», 

ζηαδηαθά ν φξνο αλέθηεζε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο ζε ζρέζε µε ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα µλεµεία: «Γηαρεηξίδνκαη» ζεκαίλεη πεξλψ θάηη απφ ηα 

ρέξηα κνπ, ην γλσξίδσ θαη ην πνηψ, ην κεηαδίδσ ή ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαη ην 

απνξξίπησ. πλεηδεηνπνηήζεθε ινηπφλ, πσο ε δηαρείξηζε κλεκείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ είλαη ε ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηνχο θαη 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο. 

Δίλαη ε εθηίκεζε γηα απηνχο, ε έξεπλα γηα ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εξκελεία ηνπο, ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο κεηαρείξηζήο ηνπο, ε 

δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ ζην επξχ θνηλφ, ε κέξηκλα θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ, θαηά 

ην δπλαηφ, ρσξίο θζνξά ζηηο επφκελεο γεληέο.  

ηε ζεκεξηλή επνρή, πνπ ν θίλδπλνο απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλνο, ε αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

κλεκείσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή. Ζ αξραηνινγηθή θνηλφηεηα έρεη 

επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλαζθαθή ησλ θαηαινίπσλ ηνπ 

παξειζφληνο, δίδνληαο ιηγφηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημή ηνπο κεηά ην 
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πέξαο ηεο αλαζθαθήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αλαξίζκεησλ 

αλεζθακκέλσλ κλεκείσλ ηα νπνία παξακέλνπλ εθηεζεηκέλα θαη θηλδπλεχνπλ λα 

θαηαζηξαθνχλ. Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ απνηειεί βαζηθφ ιφγν 

δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη πνιηηηζκηθψλ νξγαληζκψλ, 

ην πιαίζην απηφ, ην «Γηάδσκα», πνπ απνηειεί έλα πξφηππν κε θεξδνζθνπηθφ 

σκαηείν - Κίλεζε Πνιηηψλ, επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ αλάδεημε ησλ 

αξραίσλ ζεάηξσλ, ζηελ εμεχξεζε πφξσλ θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Μέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, αλαπηχζζεηαη έλα δπλακηθφ θίλεκα 

γηα ηα αξραία ζέαηξα πνπ δπλακψλεη θαη εκπινπηίδεηαη θάζε κέξα. Με απηή ηε 

δπλακηθή, ηα κλεκεία θαζίζηαληαη ην επίθεληξν δχν ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ 

ζπλαληήζεσλ:  κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απφ ηε κηα κεξηά θαη κε ηελ νηθνλνκία 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ άιιε. Ζ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ κλεκείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο, είλαη ν κεγάινο νξακαηηθφο ζηφρνο ηνπ «Γηαδψκαηνο». 

 

3.2.2. Γνκή ηνπ Γηαδώκαηνο 

Σν «Γηάδσκα» ηδξχζεθε ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηνπ 2008 κε πξσηνβνπιία ηνπ ηαχξνπ 

Μπέλνπ, δηνηθείηαη απφ νιηγνκειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απνηειείηαη απφ 

επηαθφζηα (700) πεξίπνπ κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο, φπσο αξραηνιφγνη, αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί κεραληθνί, ζπληεξεηέο 

αξραηνηήησλ, θαιιηηέρλεο, δηαλννχκελνη θαη άιινη, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ εζεινληηθή 

εξγαζία αλάινγα κε ην ππφβαζξφ ηνπο θαη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ. 

Σν «Γηάδσκα» ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ κλεκείσλ - ηελ αξραηνινγηθή θνηλφηεηα, ην θξάηνο, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ), ην Κεληξηθφ 

Αξραηνινγηθφ πκβνχιην, ηηο εθνξείεο αξραηνηήησλ θαη άιιεο Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο - επαηζζεηνπνηψληαο θαη ζηεξίδνληάο ηνπο, ρσξίο λα πξνζπαζεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ην ξφιν ηνπο. 
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3.2.3. ηόρνη ηνπ Γηαδώκαηνο 

Οη ζηφρνη ηνπ «Γηαδψκαηνο», ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη 

αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ, ακθηζεάηξσλ), θαζψο θαη ζηε δηάδνζε ησλ 

αμηψλ ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ππνζηήξημε κέζσ δηθηχνπ πνιηηψλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ αλάδεημε θαη, φπνπ θξίλεηαη αξκνδίσο 

επηηξεπηφ, ηε ρξήζε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη αθξφαζεο, ησλ ζεκαληηθψλ 

απηψλ κλεκείσλ ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, πνιιά απφ ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα 

ππεξεηνχλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο 

θαη αθξφαζεο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο πεγψλ γλψζεο γηα ηελ 

αξραηνινγηθή επηζηήκε θαη ηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ. 

 Ζ παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ζην επξχ θνηλφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

έξεπλα, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αξραίσλ ρψξσλ ζέαζεο θαη 

αθξφαζεο κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπο θαη σο ρψξσλ θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, φπνπ αξραηφηεηα θαη 

ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο κπνξνχλ λα ζπκβηψλνπλ ζε κία αξκνληθή ζπλέρεηα ρψξνπ 

θαη ρξφλνπ. 

 Ο ζεβαζκφο ζην βαζκφ δηαηήξεζεο ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο κε ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπο 

θαηά ηε ζχγρξνλε ρξήζε ηνπο. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ «Γηαδψκαηνο», κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ, είλαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

Πνιηηείαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ (κε ππξήλα ηα αξραία ζέαηξα) σο 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη σο κνρινχ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο. 

3.2.4. Λεηηνπξγία ηνπ Γηαδώκαηνο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, πξνο φθεινο φιεο ηεο θνηλσλίαο, ην «Γηάδσκα» 

πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 Έξεπλα, πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

ζέαζεο θαη αθξφαζεο. 
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 Έληαμε απηψλ ησλ κλεκείσλ ζηε ζχγρξνλε πνιηηηζκηθή θαζεκεξηλφηεηα / 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ. 

 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη πξνψζεζε ηνπ θάζε ζεάηξνπ. 

 Τηνζεζία κλεκείσλ, άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ – «θνπκπαξάδσλ» γηα 

θάζε αξραίν ρψξν ζέαζεο θαη αθξφαζεο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάδεημε απηψλ. 

 Αλεχξεζε θεθαιαίσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κέζσ ηνπ ρνξεγηθνχ λφκνπ, ην 

θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, επξσπατθά πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ θαη Δ) 

θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (θνπκπαξάο). 

 Αλάζεζε κειεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ. 

 Πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ πξνο πινπνίεζή ηνπο. 

 Κηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηα κλεκεία ηνπο. 

 Αλάξηεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Γηαδψκαηνο (www.diazoma.gr), πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζβάζηκεο ζε φινπο. 

 Μειέηε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο δξάζεο ηνπ, κέζσ ηεο δηαξθνχο ζπκκεηνρήο ησλ 

κειψλ ηνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη ελφο ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ζπιιφγνπο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

 Δλεξγφο δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ έληαμε λέσλ κειψλ θαη ηε ζχλαςε 

ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο. 

 Αλαδήηεζε ξεμηθέιεπζσλ ιχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κε ππξήλα θαη πξνηεξαηφηεηα ηα αξραία ζέαηξα θαη απψηεξν 

ζηφρν ηελ νιηζηηθή αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ. 

3.2.5. Πόξνη ηνπ Γηαδώκαηνο 

Οη πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην «Γηάδσκα», αθελφο κέζα 

απφ ηελ εζεινληηθή εξγαζία ησλ κειψλ ηνπ, αθεηέξνπ κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

νπνία πξνέξρεηαη απφ: 

 Σν δηθαίσκα εγγξαθήο, ηηο ζπλδξνκέο ή ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ. 

 Σα έζνδα απφ ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ή απφ δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ, ηεθκεξίσζε - έθδνζε - δηάζεζε εληχπσλ, νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θ.ιπ. 

 Σηο επηρνξεγήζεηο απφ ειιεληθνχο ή δηεζλείο ζεζκηθνχο θνξείο. 

 Σηο δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε είζπξαμε. 

 Σα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 
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 Σηο ρνξεγίεο, κε ηε γλσζηή κνξθή ηνπο, αιιά θαη κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο ιατθήο ρνξεγίαο. 

3.2.6. Σερλνγλσζία Γηαδώκαηνο 

Ζ εκπεηξία ηνπ «Γηαδψκαηνο», απφ ηελ έσο ηψξα δξάζε ηνπ, ζην ρψξν ηεο 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ (ζε παξαπάλσ απφ πελήληα ζέαηξα 

ζε φιε ηελ Διιάδα) απνηειεί θχξηα παξάκεηξν επηηπρίαο ζηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ απφ ην ρψξν ηεο αξραηνινγίαο, ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ απνηεινχλ γηα ην «Γηάδσκα» βαζηθή πεγή 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο. Σέινο, νη ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, θαζψο θαη νη 

δηαζπλδέζεηο, έρνπλ ζπζζσξεχζεη ηερλνγλσζία αξθεηή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ, θαζψο θαη ηελ δηεχξπλζή ηνπο. 

3.2.7. Γηάδσκα - Σνπηθέο Κνηλσλίεο - Φνξείο Δλδηαθέξνληνο 

Σν «Γηάδσκα» δξα σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξραίσλ 

ζεάηξσλ. Δπηπιένλ, δξα σο θαηαιχηεο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ. 

Πξνζεγγίδεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ ζπιιφγσλ θαη ζπιινγηθψλ δξάζεσλ απφ 

ηνπο ελεξγνχο πνιίηεο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 

3.3 Αμηνιόγεζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο, φπσο αλαιχεηαη 

παξαπάλσ, είλαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, αθελφο γηα ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο ηνπ 

Γηαδψκαηνο, αθεηέξνπ γηα ηελ επηηπρή επέθηαζή ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, φπσο απηή δηαηππψλεηαη παξαπάλσ, γχξσ απφ ηνπο 

εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ θαη ηέινο ηνλ ξφιν ηνπ Γηαδψκαηνο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη ζε άκεζε 

επαθή. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ δηαηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 
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αληίζηνηρσλ δξάζεσλ νη νπνίεο πξνηείλνληαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε ηε κέζνδν αλάιπζεο SWOT. 

Γπλαηά εκεία (Strengths) 

 πζζσξεπκέλε ηερλνγλσζία απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ καθξνρξφληα δξάζε ηνπ. 

 Ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

 Πνιχ θαιή νξγάλσζε θαη πιήξσο ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα. 

 Γηαθάλεηα ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί. 

 Γηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εζεινληηθά. 

 Κχξνο θαη Αλαγλσξηζηκφηεηα. 

Αδύλαηα εκεία (Weaknesses) 

 Απαζρνιεί πξφζσπα απφ ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά πεδία θαη ζπλεπψο απνπζηάδεη 

ε επξχηεηα ζε γλψζεηο θαη νπηηθέο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. 

 Γε δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηεξηδφκελν ζε θάζε έξγν πνπ 

αλαιακβάλεη ζηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ. 

 Γηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εζεινληηθά. 

 Γελ έρεη ζπλδέζεη επαξθψο ηε δξάζε ηνπ κε ηα κνπζεία θαη κε άιινπο 

πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο (αζρνιείηαη κφλν κε ρψξνπο αθξφαζεο θαη ζέαζεο). 

 Γελ έρεη αλαπηχμεη αθφκα κφληκεο ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο 

(UNESCO, ICCROM, ICOMOS). 

Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα ρψξα κε πινχζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, πνπ κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Ύπαξμε δηεζλψλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε εζληθνχο θνξείο θαη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε θάζε ρψξα. 

 Δλδηαθέξνλ απφ δηεζλείο αξραηνινγηθέο ζρνιέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κεζφδνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Δλδηαθέξνλ απφ κέξνο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο; 

Απεηιέο (Threats) 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο. 
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 Ζ απνπζία ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη πιεξνθφξεζεο απφ κέξνο ησλ θνηλσληψλ. 

 Αιιαγή ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο 

 

3.4. Όξακα - ηξαηεγηθή 

Σν «Γηάδσκα» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο 

ελδηαθέξνληνο. Μέξνο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πξάγκαηη επαηζζεηνπνηείηαη, 

επσθεινχκελν απφ ηε γφληκε επαθή ηνπ κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, έλα κεγάιν 

κέξνο φκσο παξακέλεη έμσ απφ ηηο δξάζεηο ηνπ «Γηαδψκαηνο», κε γλσξίδνληαο γη` 

απηέο ή αθφκε θαη γηα ηα κλεκεία ηνπ ηφπνπ ηνπ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 

επνκέλσο, ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο ζρέζεο απηήο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Σν «Γηάδσκα» πξέπεη θαη δχλαηαη λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, θαηαζηξψλνληαο έλα λέν ζηξαηεγηθφ κνληέιν πνπ απνζθνπεί ζηε 

βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ην πιηθφ 

ησλ κλεκείσλ ζηηο θνηλσλίεο, ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ θπξίσο ιφγσ ηεο 

ηερλνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη, μεθεχγνληαο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ θαη 

πξνρσξψληαο ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επηδίσμε 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ ηερλνγλσζία απηή κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην λέν 

κνληέιν, φζν ην «Γηάδσκα» εμειίζζεηαη θαη δηεπξχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Σν «Γηάδσκα» κέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηεί κειέηεο, αλαζθαθέο, ζπληεξήζεηο, 

αλαζηπιψζεηο θαη αλαδείμεηο - κηθξήο θιίκαθαο - ζε αξραία ζέαηξα. Ζ πξφθιεζε θαη 

ε εμέιημε ζα είλαη ε δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ ζην επξχ θνηλφ θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ (πιηθψλ θαη άπισλ), κε ζηφρν ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, ε νπνία απνηειεί επηηαγή ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

 

3.4.1. Γεληθέο πξνηάζεηο σο πξνο ηε κεζνδνινγία ηνπ «Γηαδώκαηνο» 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Βησζηκόηεηαο: ην ζηάδην απηφ, αλαιχεηαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πξνθιήζεσλ βησζηκφηεηαο θαη νξίδνληαη νη ζηφρνη ηνπ «επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα 
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ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε», πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ 

«Γηαδψκαηνο». 

ρεδηαζκόο Γξάζεσλ: Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκφ 

δξάζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ δηαιφγνπ κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηε δηακφξθσζε πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ. 

Δπηινγή Πνζνηηθώλ ηόρσλ: Ζ επηινγή πνζνηηθψλ ζηφρσλ είλαη απνιχησο 

αλαγθαία ψζηε ε πνιηηηθή γηα ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία λα γίλεη 

ξεαιηζηηθή θαη επηρεηξεζηαθή. Οη πνζνηηθνί ζηφρνη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε 

δέζκεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γχξσ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Σρεδίνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο. 

Τινπνίεζε Γξάζεσλ: Σν ζηάδην απηφ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

δξάζεσλ «επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε». 

Παξαθνινύζεζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο: ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πινπνηνχκελσλ δξάζεσλ θαη αμηνπνηνχληαη 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη ινγνδνζίαο πξνο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

3.4.2. Πξνηεηλόκελα εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκό ηεο ηξαηεγηθήο Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί παξέρνπλ εξγαιεία πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, λα επηιέμνπλ θαηάιιειεο δξάζεηο θαη 

λα αμηνινγνχλ ηελ πνξεία ηνπο. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ην WBCSD Measuring 

Impact Framework. Tν WBCSD Measuring Impact Framework: 

 Δλζαξξχλεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

ππνζηεξίδνληαο ηνλ αλνηρηφ δηάινγν. 

 Παξέρεη επειημία, θαζψο είλαη θαηάιιειν γηα νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 πκπιεξψλεη θαη αμηνπνηεί ππάξρνληα εξγαιεία θαη πξφηππα φπσο ην Global 

Reporting Initiative θαη ην IFC Performance Standards. 



27 
 

 Έρεη ειεγρζεί απφ πεξηζζφηεξα απφ 15 ελδηαθεξφκελα κέξε φπσο Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, αθαδεκατθνχο θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο 

νη Oxfam, WRI, IFC θαη Harvard University. 

Δπίζεο, έγθπξνη δηεζλείο νξγαληζκνί παξέρνπλ εξγαιεία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

έθδνζεο δνκεκέλσλ, ζπγθξίζηκσλ θαη επαιεζεχζηκσλ απνινγηζκψλ Βησζηκφηεηαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιαίζην GRI. Σν πιαίζην Global Reporting Initiative - GRI
1
 

παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο γλσζηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο 

βησζηκφηεηαο νξγαληζκψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

πγθεθξηκέλα, παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πξσηφθνιια γηα αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ επίδνζεο, θαζψο θαη ζπκπιεξψκαηα γηα εμεηδίθεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο (sector supplements) ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ζε εζληθέο λνκνζεζίεο (national annexes). 

 

3.5. Πξνηάζεηο - Γξάζεηο 

ην πιαίζην ράξαμεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ πιεπξάο «Γηαδψκαηνο» θαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ππξήλα ην ζέαηξν αιιά θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ γεληθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

α) Πξνζέιθπζε λέσλ ελεξγψλ κειψλ απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

β) πλέξγεηεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

γ) Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ - Γεκηνπξγία Πνιηηηζκηθψλ Γηαδξνκψλ 

δ) Αλάπηπμε βησκαηηθψλ πάξθσλ 

ε) Αμηνπνίεζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

ζη) ρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

δ) πκβνιή ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηνπηθψλ κνπζείσλ 

ε) Αλαδηάξζξσζε ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο 

ζ) Πξνψζεζε θαη επέθηαζε ηνπ εζεινληηζκνχ 

η) πλέξγεηεο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ 

α) Πξνζέιθπζε λέσλ ελεξγώλ κειώλ από δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο 

Απφ ηε ζχζηαζή ηνπ έσο ζήκεξα, ην «Γηάδσκα» απαξηίδεηαη - θαηά θχξην ιφγν - απφ 

αλζξψπνπο πνπ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε 
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αξραίσλ ζεάηξσλ, φπσο αξραηνιφγνη, αξρηηέθηνλεο. Πξνθεηκέλνπ φκσο ην 

«Γηάδσκα» λα ζπκβάιεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κε ππξήλα ηνλ 

πνιηηηζκφ, θαίλεηαη ρξήζηκε ε έληαμε ζην δπλακηθφ ηνπ – ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ην ζεκεξηλφ -  επηζηεκφλσλ απφ δηάθνξνπο θιάδνπο θαη κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

ππφβαζξν (λνκηθνί, κεραληθνί, εθπαηδεπηηθνί, νηθνλνκνιφγνη, πεξηβαιινληνιφγνη, 

πνιενδφκνη). 

Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο είλαη 

νη εμήο: 

 Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εθδειψζεσλ ζε παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα, θαζψο θαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο ηνπ θάζε θιάδνπ, κε 

ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή - ζην έξγν ηνπ «Γηαδψκαηνο» - 

αλζξψπσλ απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο. Αξρηθά, πξνηείλεηαη λα 

δηνξγαλψλνληαη εηήζηεο εθδειψζεηο ζε πέληε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη ζε άιια πέληε εθηφο Αζελψλ. Οη παξάκεηξνη 

ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη: ηα κεηαθνξηθά έμνδα θαη ηα έμνδα έληππνπ πιηθνχ πνπ 

ζα κνηξάδεηαη ζην θνηλφ. Θεσξείηαη φηη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θπκαίλεηαη ζηα 700€.  

 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα (workshops) καδί κε άιινπο Με Κπβεξλεηηθνχο 

Οξγαληζκνχο, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή λέσλ επηζηεκφλσλ (παξάδεηγκα κπνξεί λα 

απνηειέζεη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Future Leaders). Σα workshops πξνηείλεηαη λα 

έρνπλ δηήκεξε δηάξθεηα θαη λα γίλνληαη δχν θνξέο ζε εηήζηα βάζε. Σν κέζν 

θφζηνο ελφο workshop, κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 

ζε κηα εππξεπή μελνδνρεηαθή ππνδνκή, θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηηο 5.000€. 

πλεπψο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζεγγίδεη ηηο 10.000€. 

 Οξγάλσζε δηεπηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ γχξσ απφ ηνλ Πνιηηηζκό θαη ηε Βηώζηκε 

Αλάπηπμε, ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν. Ζ θάζε εθδήισζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα έμνδα ελνηθίαζεο κηαο μελνδνρεηαθήο αίζνπζαο ζηελ 

πεξηνρή, ζεσξείηαη φηη αλέξρνληαη ζε 50€. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εθδειψζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην Γηάδσκα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ: ζπιιφγνπο 

ελεξγψλ πνιηηψλ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη δσξεέο απφ ηνπο 

„θνπκπαξάδεο‟ πνπ πθίζηαληαη. Οη πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 
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μεθηλήζνπλ άκεζα, θαζψο δελ πξνυπνζέηνπλ ηελ πινπνίεζε άιισλ δξάζεσλ, νχηε 

απαηηνχλ κεγάιε πξνεξγαζία. 

Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πξνώζεζεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ mails ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηαδψκαηνο θαζψο θαη ζηα 

κέιε ησλ εθάζηνηε θιάδσλ. 

 Αλαθνίλσζε ησλ εθδειψζεσλ ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα φζν θαη ζηα social media. 

 Δπαθή κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο γηα ελίζρπζε ησλ 

εθδειψζεσλ (κε εζεινληέο, πιηθφ, πιεξνθνξίεο). 

 Δπηινγή απφ ην δίθηπν εζεινληψλ, φζσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ γηα ηελ επηηπρία 

ησλ εθδειψζεσλ (ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηινγήο ζα απνηειεί ν ηφπνο 

θαηνηθίαο ηνπ εζεινληή) 

 Αθηζνθφιιεζε (εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ Αζήλα ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηνπο γχξσ 

ρψξνπο πνπ ζα δηεμαρζεί ε εθδήισζε, ελψ γηα ηελ επαξρία ζα ππάξρεη 

παξάιιεια θαη έλα banner ηεο εθδήισζεο 2Υ2,95 m ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

πφιεο). 

 πκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο νκηιεηψλ, επηηπρεκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπο ηφζν απφ 

ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ (ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ αξραηνινγηθψλ 

ζρνιψλ ζηελ Διιάδα ζηηο εθδειψζεηο απηέο κε νκηιεηέο απφ ηα παλεπηζηήκηά 

ηνπο). Δπίζεο, ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην 

ζπληνληζκφ ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ 

 Δπαθή κε ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο (ηειενξάζεηο, εθεκεξίδεο) ψζηε λα 

αλαθνηλψζνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ηηο εθδειψζεηο. 

Οη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο πξνψζεζεο πνπ πξνηείλνληαη δελ εκπεξηέρνπλ θόζηνο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο ρξνληθά είλαη άκεζε. Κφζηνο ππάξρεη κφλν γηα ηελ αθηζνθφιιεζε θαη 

ην έληππν πιηθφ πνπ ζα κνηξαζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Μηα πξφηππε ηηκή γηα αθίζεο κεγέζνπο 32x45 είλαη 96€ ηα 100 

ηεκάρηα, ελψ ην θφζηνο ελφο πηπζζφκελνπ ζηαλη δαπέδνπ Roll Up 80 Υ 230 εθ. 

banner αλέξρεηαη ζηα 118€, ζχλνιν 214€.  

 

Β) πλέξγεηεο κε ηνπηθέο θνηλσλίεο 

Σν «Γηάδσκα» έρεη ήδε αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθέο θνηλσλίεο, θπξίσο ζε 

επίπεδν πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο αξραίσλ κλεκείσλ. Τπάξρνπλ σζηφζν, πεξηζψξηα 



30 
 

εμέιημεο ηεο ζρέζεο απηήο, ζηνπο άμνλεο ηεο ελεκέξσζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ηεο νξγάλσζεο.  

Ζ θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ, 

πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκίαο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο άγλνηαο ηεο 

ηζηνξίαο ελφο ηφπνπ - ηφζν ηεο αξραίαο, φζν θαη ηεο λεψηεξεο - απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ, πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο εληνπίδνληαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δμίζνπ 

αλαγθαία θξίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη 

νηθνλνκία (παξφηξπλζε γηα κείσζε ηηκψλ θαη παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ). Αεηθφξνο αλάπηπμε δε δχλαηαη λα επέιζεη, δίρσο ηε ζπληνληζκέλε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, ζε ηνπηθφ επίπεδν. ην παξαπάλσ πιαίζην 

ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ νκάδεο γηα ηε 

θχιαμε, ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ πνιηηηζκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο είλαη 

νη εμήο: 

 Πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, ζε ηαθηηθή βάζε, ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 Οξγάλσζε θαζαξηζκνχ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ απφ νκάδεο εζεινληψλ, φπνπ ην  

«Γηάδσκα», πέξα απφ ηελ νξγάλσζε, ζα παξέρεη θαη βαζηθή πιηθνηερληθή 

ππνζηήξημε. Ζ νξγάλσζε ηνπ θαζαξηζκνχ δε ζπλεπάγεηαη θάπνην θφζηνο, θαζψο 

ζα πινπνηείηαη απφ ην Γηάδσκα, ελψ δελ ζα ππάξρνπλ θαη εξγαηηθά θφζηε, απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ε φιε δηαδηθαζία ζα βαζίδεηαη ζηνλ εζεινληηζκφ. Ο εμνπιηζκφο 

πνπ ζα παξέρεηαη ζα πεξηιακβάλεη ηζάπεο, γθαζκάδεο, ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ θαη 

θηπάξηα. Σν εθηηκψκελν θφζηνο αλέξρεηαη ζε 120€. 

 Γξάζεηο ζηα ζρνιεία: i) Δλεκέξσζε καζεηψλ απφ ην δηεπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ «Γηαδψκαηνο», ii) Γηαδξαζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ, φπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εθδξνκέο ζηα αξραία ζέαηξα, θ.α., 

iii) Αλάζεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζε νκάδεο παηδηψλ απφ θάζε ζρνιείν θαη 

δηνξγάλσζε δηαγσληζκνχ, κε επηβξάβεπζε ηεο θαιχηεξεο εξγαζίαο απφ ην 

«Γηάδσκα» κε βηβιία θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. iv) πκβνιή ηνπ «Γηαδψκαηνο» 

ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ Γηαδψκαηνο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή βηβιίσλ 

θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν ήδε δηαζέηεη ην Γηάδσκα. ην θάζε 

ζρνιείν ζα δίλνληαη 5 βηβιία θαη 2 CD-Roms. 
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Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πξνώζεζεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 Αλαθνίλσζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ ζηα ζρνιεία ηφζν ζηελ 

ηζηνζειίδα φζν θαη ζηα social media. 

 Δπαθή κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο γηα ελίζρπζε ησλ 

εθδειψζεσλ (κε εζεινληέο, πιηθφ, γλψζεηο). 

 Παξνπζηάζε ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ σο ζπλδηνξγαλσηψλ ησλ εθδειψζεσλ. 

 Δπηινγή, απφ ην δίθηπν εζεινληψλ ηνπ Γηαδψκαηνο, φζσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

γηα ηελ επηηπρία ησλ εθδειψζεσλ (ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηινγήο ζα απνηειεί 

ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ εζεινληή) 

 Γηαθήκηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζαξηζκνχ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ κέζσ ησλ 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, new media) θαζψο θαη 

ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ. 

 Αθηζνθφιιεζε ησλ εθδειψζεσλ ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο θαη ησλ δξάζεσλ 

ζηα ζρνιεία εληφο θαη εθηφο απηψλ. 

 Αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. 

Δπηπιένλ ε πξνθήξπμε ζα ππάξρεη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζπλδηνξγαλσηψλ θαη ησλ 

ρνξεγψλ επηθνηλσλίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηάδσκα, Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζα πξνέιζεη απφ ηνπο «θνπκπαξάδεο» ηνπ 

«Γηαδψκαηνο» θαη ηνπο πφξνπο πνπ ήδε δηαζέηεη. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είλαη 

άκεζα πινπνηήζηκεο. 

 

γ) Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ - Γεκηνπξγία Πνιηηηζκηθώλ Γηαδξνκώλ 

ε πνιπάξηζκεο ζχγρξνλεο πφιεηο, νη νπνίεο αλνηθνδνκήζεθαλ ζην ρψξν φπνπ ζην 

παξειζφλ είραλ αλαπηπρζεί νη αξραίεο, εληνπίδνληαη κλεκεία εληφο ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιενδνκηθψλ ηζηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δηάζπαξησλ νηθνδνκηθψλ 

θαηαινίπσλ ηνπ παξειζφληνο, εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ λέσλ πφιεσλ, ηα νπνία  

παξακέλνπλ κε αλαδεδεηγκέλα, κε πξνζβάζηκα θαη άγλσζηα ζηνλ επηζθέπηε. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν επηζθέπηεο επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα πξνβεβιεκέλα θεληξηθά κλεκεία θαη 

δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ εθάζηνηε 

ηφπνπ, κε ηηο ζπλέρεηεο θαη ηηο αζπλέρεηέο ηνπ, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα 

ζχγρξνλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Καζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε αλάδεημεο 

θαη ελνπνίεζεο ησλ κλεκείσλ απηψλ. 
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Σν «Γηάδσκα» έρεη ήδε αθνπγθξαζηεί ηελ αλαγθαηφηεηα απηή θαη έρεη πξνρσξήζεη 

ζηελ ελνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηνλ Οξρνκελφ (αξραίν ζέαηξν, βπδαληηλφο 

λαφο Παλαγίαο θξηπνχο, ζνισηφο ηάθνο «ζεζαπξφο Μηλχνπ»), θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία πνιηηηζκηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ Ήπεηξν, κε άμνλα ηα αξραία ζέαηξα. Απηφ 

θαηαδεηθλχεη φηη ήδε έρεη αξρίζεη λα πξνζεγγίδεη ηα κλεκεία ζην ζχλνιφ ηνπο θαη λα 

κελ επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηα αξραία ζέαηξα. 

Οη δέζκεο δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο είλαη νη εμήο: 

 Καηαγξαθή, νξηνζέηεζε, πεξίθξαμε θαη αλάδεημε θάζε κεκνλσκέλνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δε ζπλεπάγεηαη 

θάπνην θφζηνο, θαζψο ζα γίλεηαη απφ αξραηνιφγνπο πνπ είλαη κέιε ηνπ 

Γηαδψκαηνο ή θνηηεηέο αξραηνινγίαο. Ζ πεξίθξαμε ζε θάζε αξραηνινγηθφ ρψξν 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ θφζηνο, θαζψο ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ ζα 

πεξηθξαρηνχλ εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε πεξίκεηξν ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. 

Ζ ελδεηθηηθή ηηκή γηα θάγθεια πεξίθξαμεο είλαη 32€ αλά κέηξν.  

 πληνληζκέλε, νκνηνγελήο ζεκαηνδφηεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ (ηφζν κε 

θαηεπζπληήξηεο, φζν θαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο). Ζ ζεκαηνδφηεζε 

εμαξηάηαη απφ ηνλ θάζε αξραηνινγηθφ ρψξν, ζπλεπψο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

δίλνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο, ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο πηλαθίδαο. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα δίλνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κηα επηγξαθή κε 

δηαζηάζεηο 0,40 εθ Υ 2 κέηξα, γηα παξάδεηγκα, ζηνηρίδεη 252 €. 

Φσηεηλέο επηγξαθέο κίαο όςεο από αινπκίλην θαη plexiglass ή εύθακπην ππόζηξσκα 3 

κέηξσλ 

40 εθαηνζηά χςνο 126 € ην ηξέρνλ κέηξν 

60 εθαηνζηά χςνο 157 € ην ηξέρνλ κέηξν 

80 εθαηνζηά χςνο 182 € ην ηξέρνλ κέηξν 

100 εθαηνζηά χςνο 214 € ην ηξέρνλ κέηξν 

120 εθαηνζηά χςνο 241 € ην ηξέρνλ κέηξν 

140 εθαηνζηά χςνο 277 € ην ηξέρνλ κέηξν 

 Φσηηζκφο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Ο θσηηζκφο πξνβιέπεηαη λα πξνέξρεηαη απφ 

απηφλνκεο ελεξγεηαθέο ιάκπεο. Ο αξηζκφο ησλ θνιψλσλ θαη ησλ ιακπψλ 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
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θαζνξίδεηαη απφ κειέηε ηεο ΓΔΖ (αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή δίλεηαη ζε επφκελε 

δξάζε). 

 Γηακφξθσζε πιέγκαηνο κλεκείσλ κέζσ δεκηνπξγίαο πνιηηηζκηθψλ - 

αξραηνινγηθψλ δηαδξνκψλ (itineraria archaeologica), κέζσ κνλνπαηηψλ θαη 

πνδειαηνδξφκσλ. 

 Έληαμε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ. 

 Δπξχηεξε ελνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ - πξνζβάζηκσλ δηα ζαιάζζεο: 

δεκηνπξγία «πνιηηηζκηθνχ θξνπαδηεξφπινηνπ». Σν θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεο ζα εθηηκεζεί απφ ηνπο κεραληθνχο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ κειέηε 

ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

 Γεκηνπξγία ππιψλ ελεκέξσζεο: ηηο θχξηεο νδηθέο εηζφδνπο ή ηα ιηκάληα θάζε 

πεξηνρήο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάπαπζεο, θχιαμεο απνζθεπψλ θαη ελεκέξσζεο γηα ηα κλεκεία ηνπ θάζε ηφπνπ 

(είδνο, θαηάζηαζε, πξφζβαζε) απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, απφ ην δηαδίθηπν 

(κέζσ ππνινγηζηψλ πνπ ζα δηαζέηεη ε θάζε πχιε) θαη απφ έληππν πιηθφ. 

πλνιηθά, ην θφζηνο ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ κειέηεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην θάζε έξγν. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην ΔΠΑ, 

θαζψο νη δξάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ θάζε ηφπνπ θαη ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ θαη ζεσξείηαη φηη εληάζζνληαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο 

πνπ απηφ ζέηεη. Ο ζρεδηαζκφο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ πξέπεη λα μεθηλάεη παξάιιεια 

κε ηελ έλαξμε ησλ κειεηψλ γηα θάζε αξραηνινγηθφ ρψξν. 

δ) Αλάπηπμε βησκαηηθώλ πάξθσλ  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε - αιιειεπίδξαζε επηζθέπηε - κλεκείνπ είλαη ν πιένλ 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο αθνκνίσζεο θαη γφληκεο επαθήο κε ηνλ πνιηηηζκφ. Σξνρνπέδε 

φκσο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ κάζεζεο απνηειεί πξσηίζησο ε 

αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αξραίσλ θαηαινίπσλ (ηνπ πιηθνχ ησλ κλεκείσλ). Χζηφζν, ε 

αμηνπνίεζε - αλαβίσζε ησλ κλεκείσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ γηλφηαλ ζην παξειζφλ δελ 

είλαη εθηθηή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή 

ε αλάπηπμε βησκαηηθψλ ηερληθψλ γχξσ απφ ην ζέαηξν θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη φρη αλαγθαία εληφο απηψλ. 
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Σν «Γηάδσκα» έρεη δψζεη κέρξη ζήκεξα έκθαζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαζηήισζεο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ, πνπ φκσο απνηειεί ην πξψην θαη απαξαίηεην 

ζηάδην ηεο αλάδεημεο ηνπο, θαζψο θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε 

βησκαηηθήο κάζεζεο. Γηαζέηεη σζηφζν ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία γηα λα εληάμεη 

ζηηο δξάζεηο ηνπ ηε βησκαηηθή κάζεζε, έλαληη ηεο ζηείξαο πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

κλεκεία, ψζηε λα ην θαηαλνεί θαη ν κε επαηζζεηνπνηεκέλνο - ελεκεξσκέλνο ζε 

ζέκαηα πνιηηηζκνχ επηζθέπηεο. 

Οη δέζκεο δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο είλαη νη εμήο: 

 Μειέηε δηαζέζηκσλ ρψξσλ γχξσ θαη ζε ζρέζε κε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

 Αλαπαξάζηαζε αλαζθαθήο θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απηή. Ζ 

αλαπαξάζηαζε ηεο αλαζθαθήο κπνξεί λα λνεζεί κε δχν ηξφπνπο:  

α) Οη επηζθέπηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο κηαο αλαζθαθήο ζην 

ρψξν (ην νπνίν είλαη δπλαηφλ γηα ηνλ παξφληα ρψξν, αθνχ ππάξρεη κεγάιε επηθάλεηα 

πνπ δελ έρεη εξεπλεζεί αλαζθαθηθά) απφ αξραηνιφγνπο θαη εμεηδηθεπκέλν 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, επηπιένλ κε μελάγεζε ζηελ αλαζθαθή ζρεηηθά κε ην ηη 

θάλνπλ νη αξραηνιφγνη γηα λα εληνπίζνπλ, λα απνθαιχςνπλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

αξραία επξήκαηα. 

β) Οη επηζθέπηεο (απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά, αιιά θαη ελήιηθεο) ζα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζηελ εκπεηξία κηαο πιαζκαηηθήο αλαζθαθήο: Αληίγξαθα 

αξραίσλ αληηθεηκέλσλ (ζξαπζκάησλ αγγείσλ, λνκηζκάησλ, ηνίρσλ θ.α.) ζα έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί θαη ζαθηεί ζε έλαλ εηδηθφ ρψξν, θαηά ζηξψκαηα, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη κε ηα αξραία θαηάινηπα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εμνπιίδνληαη κε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο 

ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πιαζκαηηθήο/δηδαθηηθήο αλαζθαθήο, αξραηνιφγνο, 

ν νπνίνο ζα ην ζπληνλίδεη θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ ςπραγσγία θαη ηε κάζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ) ζα αλαζθάπηνπλ ηα ηνπνζεηεκέλα αληηθείκελα.  

 Γηακφξθσζε πεξηβαιιφλησλ ρψξσλ ησλ αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ. 

 Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ πεξίπηεξσλ. 

 Αλαπαξάζηαζε κέξνπο ησλ κλεκείσλ (ειαθξηέο θαηαζθεπέο αθνχ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ κλεκεία πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί): ηνλ πνιπζπδεηεκέλν άπιεην 

ειεχζεξν ρψξν πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζέαηξν θαη ην δξφκν ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ δηδαθηηθά αληίγξαθα κεξψλ ηνπ ζεάηξνπ. Ζ ιχζε/πξφηαζε απηή 
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πξνέθπςε απφ ηε κε δπλαηφηεηα (ιφγσ θαθήο δηαηήξεζεο ηνπ πιηθνχ δνκήο θαη 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ) αλαζηήισζεο ηνπ ζεάηξνπ. Πξνηείλεηαη ινηπφλ λα 

θαηαζθεπαζζεί ίζσο έλα μχιηλν ακθηζέαηξν κε νπηηθή επαθή κε ην αξραίν, θαη 

κεκνλσκέλα κέξα ηνπ ζεάηξνπ, φπσο κία ραξψληα θιίκαθα (ε νπνία ζψδεηαη ζην 

αξραίν ζέαηξν ηεο Δξέηξηαο), φπνπ ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα δεη πσο 

επηηπγραλφηαλ κε εληππσζηαθφ ηξφπν ζην αξραίν δξάκα ε θάζνδνο ζηνλ Άδε, ή 

ην κεράλεκα, φπνπ θαλείο κπνξεί λα δεη πσο παξνπζηάδνληαλ ηπηάκελνη νη απφ 

κεραλήο ζενί ζην αξραίν ζέαηξν. 

 Αλαβίσζε αζιεηηθψλ θαη κνπζηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Βησκαηηθή θαιιηέξγεηα αγαζψλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα 

θαη ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο, ζχκθσλα κε πξφηππα 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, επαηζζεηνπνίεζε ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε). 

 Δγθαηάζηαζε θάδσλ αλαθχθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

ιαδηψλ (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη βησζηκφηεηα πάξθνπ). 

 Γεκηνπξγία βησκαηηθψλ παηρληδηψλ γηα παηδηά (γηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ, 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη δξάζεσλ βησζηκφηεηαο). 

Σν θφζηνο γηα ηηο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά 

απφ εθπφλεζε κειέηεο απφ αξραηνιφγνπο θαη αξρηηέθηνλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε πεξηνρήο. 

ε) Αμηνπνίεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σα δχν θχξηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

Διιάδαο είλαη αθελφο ν πνιηηηζκφο θαη αθεηέξνπ ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Γηα 

απηφ ε αλάπηπμε θαη ε δηαρείξηζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ζπληνληζκέλν, 

παξάιιειν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ. Γε γίλεηαη λα αλαδεηρζεί ην κεγαιείν ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηνπ ζηξεβινχ, βξαρππξφζεζκνπ πξνηχπνπ 

''αλάπηπμεο'' πνπ αθνινπζείηαη σο ζήκεξα. Σφζν γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο, φζν θαη 

ιφγσ ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία θαη ε 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο δε γίλεηαη λα επεξεάδεηαη θαη λα εμαξηάηαη 

απφ εμσηεξηθνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Πξέπεη ν θάζε αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη 

φ,ηη ζρεηίδεηαη κε απηφλ (κνπζεία, βησκαηηθά πάξθα, θσηηζκφο, θχιαμε) λα κπνξεί 
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λα θαηαζηεί απηάξθεο σο πξνο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ρσξίο λα 

εκπνξεπκαηνπνηείηαη. 

Σν «Γηάδσκα» πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ην βαζηθφ ηνπ ζηφρν, πνπ είλαη ε 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ, είλαη αλάγθε λα πξνρσξήζεη ζην 

ρψξν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αθνχ ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θηλδπλεχεη 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά λα παξακειεζεί θαη λα αθαληζηεί, ιφγσ ησλ 

δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε ηεο θνηλσλίαο πξνο 

κία κε νξζνινγηθή αλάπηπμε. Πέξαλ φκσο απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη 

ρξεκαηνδνηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ κε γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, ηηο αμίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη δέζκεο δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο είλαη νη εμήο: 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζσ εθδειψζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

 Πξνζέγγηζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζε ζέκαηα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη 

αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ γηα θσηηζκφ θαη ειεθηξνδφηεζε κέζσ 

θσηνβνιηατθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ Όπσο ην «ΓΗΑΕΧΜΑ» δξα 

σο ζήκεξα σο θαηαιχηεο γηα ηελ εθπφλεζε αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ κέζσ ηεο 

αλάζεζήο θαη πιεξσκήο ηνπο απφ ηνπο ''θνπκπαξάδεο'', αληίζηνηρα κπνξεί λα 

θηλεζεί πξνο κειέηεο εγθαηάζηαζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο κε ζθνπφ 

ηελ απηάξθεηα ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ. 

 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθά θέληξα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηα θσηνβνιηατθά 

κε ζηφρν ηφζν ηελ ειεθηξηθή απηνλνκία ηνπ θάζε ρψξνπ, φζν θαη ηελ πηζαλή εηζξνή 

εζφδσλ αλάινγα κε ηελ ειηαθή απφδνζε θάζε πεξηνρήο. Φσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηφζν ζηηο ζηέγεο κνπζείσλ, φζν αθφκα θαη ζε απηφλνκεο θνιψλεο 

ειεθηξνδφηεζεο πνπ ζα θαιχπηνπλ απφ απηά ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο. Θα 

πξέπεη θπζηθά λα δηαζθαιίδεηαη ν αηζζεηηθφο θαη κνξθνινγηθφο έιεγρνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε γεηηλίαζε κε κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζηνρεχεη πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη εληάζζεηαη ζην ΔΠΑ 



37 
 

γηα ρξεκαηνδφηεζε. Σν θφζηνο ηεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο 

πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή ηεο κε βάζε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ην πιηθφ 

ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ηελ ειηαθή απφδνζε ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ζην ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεο πινπνίεζήο ηεο είλαη δξάζε πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη άκεζα ζην ζηάδην 

ησλ κειεηψλ αιιά ε νινθιήξσζή ηεο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ πεξηζψξην. Σν 

ηδηαίηεξα δχζθνιν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο δξάζεο πνπ ζα ρξεηαζηεί θαη ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ ζπλδπαζηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ΑΠΔ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πξνώζεζεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 πκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο νκηιεηψλ θαηαμησκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπο (κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θ.ά.) 

 Γηαθήκηζε θαη παξνπζίαζε ησλ εθδειψζεσλ:  

 ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ.,  

 ζηηο ηζηνζειίδεο φισλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε (Γηάδσκα, ηνπηθνί 

ζχιινγνη, εξεπλεηηθά θέληξα θ.ά.),  

 ζηα social media φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ,  

 κε flyers ½ A4 ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο εθάζηνηε πφιεο. 

ζη) ρεδηαζκόο ζηξαηεγηθώλ αλάδεημεο ηεο «ηαπηόηεηαο» ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ 

Ο ειιεληθφο ρψξνο είλαη - απφ κνξθνινγηθήο άπνςεο - θαηαθεξκαηηζκέλνο γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ηελ ηαπηφηεηα θάζε ηφπνπ μερσξηζηή θαη κνλαδηθή. Απηή ε ηαπηφηεηα 

πξέπεη λα εμαίξεηαη θαη λα θαζίζηαηαη αλαγλψζηκε ζηνλ επηζθέπηε. Σν «Γηάδσκα» 

ήδε έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο πεξηνρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Μέρξη ζηηγκήο έξρεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε 

πνιηηηζκηθνχο ζπιιφγνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζέαηξν, ζηελ πξνζηαζία θαη 

ζηελ αλάδεημή ηνπ. Έρνληαο ινηπφλ ζπλεξγαζηεί κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ην 

«Γηάδσκα» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηηο δξάζεηο ηνπ θαη πξνο ηελ αλάδεημε 

ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηφπνπ 

θαη λα ζπζπεηξψζεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γχξσ απφ ην ζηφρν απηφ. 

Οη δέζκεο δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο είλαη νη εμήο: 
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 Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο (απφ ηα κέιε ηνπ «Γηαδψκαηνο»), ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία θάζε πεξηνρήο, ηα ιανγξαθηθά ζηνηρεία, παξαδνζηαθέο ηέρλεο, ηνπηθή 

βηνηερλία (φπσο πθαληηθή, κειηζζνπξγία, πεινπιαζηηθή, καξκαξνηερλία, 

κεηαιινπξγία, γεσξγία, θηελνηξνθία), θαη νξγαλσκέλε πξνψζεζή ηνπο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε κέζσ εθδειψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή θνζηνιφγεζε 

αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλάγθε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Βειηίσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ πσιεηεξίσλ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

Οη παξαπάλσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ εζεινληέο - κέιε ηνπ 

Γηαδψκαηνο, ψζηε λα κεησζεί θαηά ην δπλαηφλ ην κηζζνινγηθφ θφζηνο. Οη ζρεηηθέο 

εθδειψζεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

πεξαηηέξσ δξάζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Οη εθδειψζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ 

παξνπζηάζεηο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ εκπφξσλ θαη μελνδφρσλ 

παξνπζηάδνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ. Σν θφζηνο ηεο 

θάζε εθδήισζεο αλέξρεηαη ζε 50€, ιακβάλνληαο ππφςε ηα έμνδα ελνηθίαζεο κηαο 

αίζνπζαο ελφο μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ πσιεηεξίσλ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ην θφζηνο είλαη 

κεηαβιεηφ θαζψο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ πσιεηεξίσλ θαη 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο δχν πξψηεο δξάζεηο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνπο αλνηρηνχο 

„θνπκπαξάδεο‟ ηνπ Γηαδψκαηνο. Όζνλ αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ πσιεηεξίσλ ησλ 

κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νη απαηηνχκελνη πφξνη ζα πξνέιζνπλ απφ 

ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ίδησλ ησλ νξγαληζκψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ δχν πξψησλ δξάζεσλ 

κπνξεί λα είλαη άκεζε, ελψ ζρεηηθά κε ηελ ηξίηε δξάζε, ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ 

κε ηα εκπιεθφκελα κέξε νη ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα γίλεη 

ε αλάζεζε ησλ έξγσλ. 

Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πξνώζεζεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 Παξνπζίαζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε φια ηα κέζα 

ελεκέξσζεο ζηα νπνία ην Γηάδσκα έρεη πξφζβαζε. 
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 ηήξημε κέζσ δηαθήκηζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαδψκαηνο, ησλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή κε πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

 Γηαθήκηζε θαη παξνπζίαζε ησλ εθδειψζεσλ: 

 ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ.,  

 ζηηο ηζηνζειίδεο φισλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε (Γηάδσκα, ηνπηθνί 

ζχιινγνη, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ηνπηθά επηκειεηήξηα θ.ά.),  

 ζηα social media φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ,  

 κε flyers ½ A4 ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο εθάζηνηε πφιεο. 

 Πξνβνιή ησλ πσιεηεξίσλ ησλ κνπζείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γηαδψκαηνο, κε δπλαηφηεηα online αγνξάο αλακλεζηηθψλ 

(αληίγξαθα αξραίσλ ζεάηξσλ). 

δ) πκβνιή ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηνπηθώλ κνπζείσλ 

Σα πεξηζζφηεξα ηνπηθά αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο ρψξαο είλαη λεθξνί νξγαληζκνί, 

πνπ ζηεξνχληαη δηδαθηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη πνπ δελ πξνζθέξνπλ 

γεληθφηεξε επνπηηθή εηθφλα κε θαηάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο θαη επνπηηθφ πιηθφ. 

Δπηβάιιεηαη ε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζή ηνπο, ψζηε λα δηαζέηνπλ θεληξηθφ εθζεζηαθφ 

θνξκφ, λα ππάξρεη δειαδή κε ην εθζεκαηηθφ ηνπο πιηθφ κηα θεληξηθή ηδέα θαη λα 

εθπξνζσπνχληαη κείδνλα ζχλνια ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηέρλεο. 

Σν «Γηάδσκα» σο ζήκεξα επηθεληξψλεηαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Αλαζέηεη 

θαη αλαιακβάλεη λα αλεχξεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα γεσθπζηθέο κειέηεο, 

απαιινηξηψζεηο, αλαζθαθέο, κειέηεο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο. Γηαζέηεη ινηπφλ φιε ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα λα 

επεθηείλεη ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ζηα Μνπζεία. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην «Γηάδσκα» δξα ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κπνξεί λα 

δξάζεη θαη ζηνπο κνπζεηαθνχο ρψξνπο, αλαιακβάλνληαο ηελ αλάζεζε κειεηψλ 

αλαδηάξζξσζεο κνπζείσλ ζε κνπζεηνιφγνπο, θαζψο θαη ηελ αλεχξεζε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. 

Δπηπιένλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ «Γηαδψκαηνο» κε ηα κνπζεία πξνηείλεηαη 

ε επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζε κηα εμεηδηθεπκέλε δξάζε κε ηίηιν 

«Μνληειηζκφο κε ζέκα ηα αξραία κλεκεία». Πξνηείλεηαη: 
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Ζ ζχλαςε ζπλεξγαζίαο ηνπ Γηαδψκαηνο κε βηνκεραλία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ κνληειηζκνχ θαη αλάπηπμε πξντφληνο πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα 

κε ζηφρν ηφζν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο λέαο γεληάο πξνο ηνλ πνιηηηζκφ, φζν θαη ηελ 

δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ην Γηάδσκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξντφληα κνληειηζκνχ ζα 

αλαθέξνληαη ζε αξραία κλεκεία ηεο Διιάδαο  θαη παξάιιεια κε ηελ ζπλαξκνιφγεζε 

ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θάζε κλεκείνπ θαη ηεο αξραίαο 

Διιάδαο. 

Σν Γηάδσκα κέζσ ησλ κειψλ ηνπ (αξραηνιφγσλ θαη αξρηηεθηφλσλ) ζα παξάζρεη ηελ 

ηερλνγλσζία ζηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επηκέξνπο 

θνκκαηηψλ ηνπ παηρληδηνχ, ελψ παξάιιεια ζα αλαιάβεη θαη ηελ δεκηνπξγία εληχπνπ 

ην νπνίν ζα ππάξρεη κέζα ζε θάζε παηρλίδη θαη ζα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

κλεκείνπ θαη ηεο αξραίαο Διιάδαο ηελ επνρή πνπ απηφ θαηαζθεπάζηεθε. Σν θφζηνο 

ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ κειέηε ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ νπνία ζα ζπλεξγαζηεί ην 

Γηάδσκα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ηεζνχλ ζηελ ζπκθσλία. Σν πξντφλ πξνηείλεηαη 

λα δηαηίζεηαη ζε θαηαζηήκαηα κνληειηζκνχ, ζε θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε 

κνπζεία, αιιά θαη ζηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα κε αλακλεζηηθά απφ αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε θξίλεηαη σο καθξνπξφζεζκε, θαζψο ην Γηάδσκα ζα 

πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα πινπνηήζεη άιιεο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο. 

ε) Αλαδηάξζξσζε ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη πξνώζεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

«Γηαδώκαηνο» 

Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πξνώζεζεο είλαη: 

 Αμηνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ κειψλ ηνπ πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ζε 

επηκειεηήξηα, ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ζε επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο, ζηελ 

ηξηηνβάζκηα  εθπαίδεπζε θ.α., ψζηε ην Γηάδσκα λα θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη 

πνηθίινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. 

 Καζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γηαδψκαηνο ζηα social media 

(Facebook, Twitter) κε παξνπζίαζε φισλ ησλ αλαθνηλψζεσλ, ησλ εθδειψζεσλ 

θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην ινγαξηαζκφ ζην Youtube.  

 Γεκηνπξγία newsletters (ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο), φπνπ φια ηα κέιε ζα 

ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα λέα ηνπ Γηαδψκαηνο. 

 Γεκηνπξγία forum ζηελ ηζηνζειίδα, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηαδψκαηνο. 
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 Γεκηνπξγία κηαο θφξκαο εγγξαθήο ζην site γηα φζνπο ζα ήζειαλ λα βνεζήζνπλ 

εζεινληηθά ην Γηάδσκα. Θα απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα απνηεινχλ 

δσληαλφ θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Οη εζεινληέο ζα: 

 πκκεηέρνπλ ζε ζέκαηα αλάδεημεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  

 Αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηνπο θαη ζα απνθηήζνπλ 

λέεο. 

 Γηαζθεδάζνπλ θαη ζα πεξάζνπλ επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. 

 Κάλνπλ λένπο θίινπο θαη ζα ζπλαλαζηξαθνχλ κε αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαη 

ηηο ίδηεο αμίεο. 

 Γεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επαθψλ κε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, 

αζιεηηθνχο, εζεινληψλ) ηνπο νπνίνπο ην Γηάδσκα ζα ζηεξίδεη θαη ζα ζηεξίδεηαη 

ζε απηνχο. 

 Υνξεγία επηθνηλσλίαο ησλ δξάζεσλ ηνπ Γηαδψκαηνο απφ κεγάινπο νκίινπο 

ΜΜΔ πνπ επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη εζεινληηθψλ δξάζεσλ. 

 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ κνληέινπ πξνώζεζεο - επηθνηλσλίαο 

 

Μέζα ελεκέξσζεο 

1) Γηαδίθηπν 

2) Σειεφξαζε 

3) Ραδηφθσλν 

4) New media 

Δζεινληέο 

Άηνκα πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θνηλή γλψκε 

1) Celebrities 

2) Δπηζηήκνλεο 

Ξέλεο 

αξραηνινγηθέο 

ζρνιέο ζηελ 

Διιάδα 

Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ 

Σνπηθνί 

ζύιινγνη 
Υνξεγνί 

Μέλη 
Μέι

ε 
ΓΗΑΕΩΜΑ 
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4. ΔΡΔΣΡΗΑ 

   

4.1. Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

ηε κειέηε πεξίπησζεο εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ κεζνδνινγηθά βήκαηα. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη κέζα απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο λα πξνηαζεί κηα 

νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία ηελ νπνία ην «Γηάδσκα» ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ζηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα πξνηείλεη ζηξαηεγηθφ ζρέδην βηψζηκεο 

αλάπηπμεο κε θεληξηθφ ππιψλα ηνλ πνιηηηζκφ.  

 Μειέηε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

Ζ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ πφιε ηεο Δξέηξηαο έγηλε ζε δχν ζηάδηα, 

ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

επηιέρζεθε ε ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο: 

α) Οηθνλνκία - Σνπξηζκφο 

β) Κνηλσλία 

γ) Πεξηβάιινλ θαη Τπνδνκέο 

δ) Πνιηηηζκφο (θαη Αζιεηηζκφο) 

Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα ζπλαμηνινγεζνχλ είλαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, νη πιηθνί θαη άπινη πφξνη, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ. 

 

Οη θύξηνη ππιώλεο πνπ νδεγνύλ ζηε Βηώζηκε Αλάπηπμε 
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ηάδην πιινγήο ηνηρείσλ 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(π.ρ. κε κέιε ηνπ ζπιιφγνπ «ΜΔΓΟΤΑ»), κε εθπξνζψπνπο επαγγεικαηηθψλ 

θνξέσλ (εκπνξηθφο ζχιινγνο, ζπλεηαηξηζκφο αγξνηψλ, ζχιινγνο μελνδφρσλ θα) 

θαζψο θαη εθπξνζψπνπο εκπιεθνκέλσλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, φπσο ν 

Πξντζηάκελνο ηεο ΗΑ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ 

Κσλ/λνο Μπνπθάξαο, ε Αξρηηέθησλ Μεραληθφο πνπ εθπνλεί ηελ κειέηε 

απνθαηάζηαζεο ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ Φσηεηλή Μπέιιηνπ θαη ν Thierry 

Theurillat, εθπξφζσπνο ηεο Διβεηηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο. Δπηπιένλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ άηππεο ζπλεληεχμεηο κε πνιίηεο, καζεηέο, εξγαδφκελνπο ζηηο 

αλαζθαθέο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο ησλ κλεκείσλ, ζην αξραηνινγηθφ 

κνπζείν, ζε ρψξνπο αλαζθαθψλ, ζηελ Διβεηηθή Αξραηνινγηθή ρνιή, ζε ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο, φπσο ην Πεδνλήζη θαη ε Αθξφπνιε. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ απφ δηαζέζηκε 

βηβιηνγξαθία θαη δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, αιιά θαη απφ ηνλ έληππν θαη 

ειεθηξνληθφ ηχπν. 

ηάδην Αμηνιόγεζεο 

 Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη απαξαίηεηνη γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο 

παξάγνληεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο SWOT γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

 Δπηπιένλ, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 

β) Πξνζδηνξηζκόο ζηξαηεγηθήο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

ηάδην πξνζδηνξηζκνύ νξάκαηνο θαη ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ 

 Αξρηθά, έγηλε πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο ελφο ζαθνχο νξάκαηνο γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηεο Δξέηξηαο. 

 ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηξαηεγηθνί επηρεηξεζηαθνί άμνλεο θαη 

ππνάμνλεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο απηνχ. Αμηνπνηήζεθαλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε νη ηέζζεξηο ππιψλεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 
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ηάδην εμεηδίθεπζεο ζηόρσλ ζε δξάζεηο 

 Οη ζηξαηεγηθνί επηρεηξεζηαθνί άμνλεο εμεηδηθεχνληαη ζε επηκέξνπο ζηφρνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο δέζκεο δξάζεσλ 

 Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

άμνλεο είλαη: ν εληνπηζκφο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (ΠΔΠ ΚΜ, ινηπψλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΚΠ, ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη άιισλ πεγψλ θαη 

ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο), ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

 Αμηνπνηνχληαη νη δχν θεληξηθνί ππιψλεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα Δ: Πνιηηηζκφο θαη 

Σνπξηζκφο. 

 Οη επηρεηξεζηαθνί άμνλεο αμηνινγνχληαη σο πξνο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (φπσο 

θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, επθνιία πινπνίεζεο, 

βαζκφο επείγνληνο). 

 Οη επηκέξνπο δξάζεηο θαηεγνξηνπνηνχλην κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο ζε έμη 

νκάδεο θφζηνπο. Απηέο είλαη: 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΓΡΑΔΩΝ 

(ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ) 

ΚΟΣΟ (€) ΒΑΘΜΟ 

Δζεινληηθνχ ραξαθηήξα 6 

<10.000 5 

10.001 - 50.000 4 

50.0001 - 100.000 3 

100.001 - 500.000 2 

> 500.001 1 

 

 Ο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ θαη επεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ρσξίδνληαη 

ζε δχν θάζεηο, ζηηο άκεζα θαη κε κηθξφ θφζηνο πινπνίεζεο (Α‟ θάζε, 2013 -

2014) θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο/ψξηκεο θαη κε κεγαιχηεξν θφζηνο πινπνίεζεο (Β‟ 

θάζε, 2015 - 2018). 
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Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 
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4.2. Αλάιπζε Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο 

4.2.1. Γεληθά ζηνηρεία 

Ννκόο Δπβνίαο 

Ο Ννκφο Δπβνίαο πεξηιακβάλεη ην νκψλπκν λεζί - κηα έθηαζε πνπ νξηνζεηεί ηελ 

Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα -, ην λεζί ηεο θχξνπ, θαζψο θαη κηα πιεζψξα 

κηθξφηεξσλ λεζηψλ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε Ννκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, ελψ ε Δχβνηα είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν (κεηά ηελ Κξήηε) λεζί ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Δθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο ηεξεάο 

Διιάδαο θαη ρσξίδεηαη απφ απηήλ απφ ηνλ Δπβντθφ θφιπν. Σα βφξεηα θαη 

βνξεηναλαηνιηθά παξάιηά ηεο βξέρνληαη απφ ην Αηγαίν πέιαγνο. Ζ έθηαζε ηνπ 

Ννκνχ είλαη 4.167 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ν ζπλνιηθφο ηνπ πιεζπζκφο 

αλέξρεηαη ζηνπο 210.210 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2011 απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.  

 

Πξσηεχνπζα θαη έδξα ηνπ Ννκνχ, θαζψο θαη εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν ηνπ 

λεζηνχ είλαη ε Υαιθίδα, κηα πφιε κε ηζηνξηθφ παξειζφλ, ρηηζκέλε ζε δεζπφδνπζα 
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ζέζε πάλσ ζηε Βνησηηθή θαη Δπβντθή αθηή, ζην ζηελφ ηνπ Δπξίπνπ. ηελ πεξηνρή 

ηεο Υαιθίδαο θαηαζθεπάζηεθαλ δχν γέθπξεο, πνπ ελψλνπλ ηελ Δχβνηα κε ηελ 

ππφινηπε ηεξεά Διιάδα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ κηα αληίζηνηρε 

κεηάβαζε κε θαξάβη.  

ηελ πεξηνρή εληνπίδεηαη κηα πιεζψξα αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, νηθηζκψλ θαη 

νρπξψζεσλ, αξραία ζέαηξα θαη λανί, ζξεζθεπηηθά κλεκεία, πχξγνη, θξνχξηα, θαζψο 

θαη αξραηνινγηθά θαη ιανγξαθηθά κνπζεία. Γεληθφηεξα, ε πεξηνρή ηεο Δχβνηαο 

πξνζθέξεηαη γηα αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζαιάζζηνο, ν 

νηθνινγηθφο, ν πεξηβαιινληηθφο, ν ηακαηηθφο, ν πνιηηηζηηθφο θαη ν ζπλεδξηαθφο 

ηνπξηζκφο. 

Γήκνο Δξέηξηαο 

ύληνκε Ηζηνξηθή Δπηζθόπεζε 

Ζ Δξέηξηα απνηειεί κία απφ ηηο αξραηφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, ηεο νπνίαο ε πξψηε 

θαηνίθεζε ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ.  ην ρψξν ηεο ππήξρε δσή ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηε κπθελατθή πεξίνδν θαη εηδηθά απφ ην 1400 π.Υ. 

Γηα πξψηε θνξά κλεκνλεχεηαη σο "Δηξέηξηα" απφ ηνλ Όκεξν ζηε Β΄ Ραςσδία ηεο 

Ηιηάδαο ζηνλ θαηάινγν ησλ πινίσλ, πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ Σξσηθή εθζηξαηεία. Ζ 

πφιε θαηνηθήζεθε απφ ηνπο ησληθήο θαηαγσγήο Άβαληεο θαη ίδξπζε απνηθίεο ζηε 

Υαιθηδηθή, ηε Θξάθε, ηελ Κέξθπξα, αιιά θαη ζηελ Κάησ Ηηαιία θαη ηθειία 

(Μεγάιε Διιάδα). 

Αξγφηεξα, ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηε Υαιθίδα γηα ηελ θαηνρή ηνπ Λειαληίνπ Πεδίνπ, 

ηεο πεδηάδαο, δειαδή, πνπ ρσξίδεη ηηο δπν πφιεηο. Ο πφιεκνο απηφο ίζσο λα απνηειεί 

ηελ πξψηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ειιεληθψλ πφιεσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ ηζηνξία. 

χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Θνπθπδίδε (460 - 400 π.Υ.), νη ειιεληθέο πφιεηο 

ρσξίζηεθαλ ζηα δχν θαη ηάρηεθαλ κε ην έλα ή ην άιιν κέξνο. Χο ζχκκαρνη ησλ 

Xαιθηδέσλ αλαθέξνληαη νη Κνξίλζηνη, νη παξηηάηεο, νη Eξπζξείο, νη Θεζζαινί θαη νη 

άκηνη θαη ησλ Eξεηξηέσλ νη Μεγαξείο, νη Υίνη, νη Μεζζήληνη, νη Αξγείνη θαη νη 

Mηιήζηνη. Ζ παξάδνζε ζέιεη ληθήηξηα ηε Υαιθίδα ζην καθξνρξφλην απηφ πφιεκν. Σν 

γεγνλφο φκσο φηη ε Δξέηξηα αθκάδεη ηδηαίηεξα ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί επηρεηξήκαηα 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηεο αληίζεηεο άπνςεο. 
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χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Ζξφδνην (485- 421 π.Υ.), ε Δξέηξηα πήξε κέξνο ζηελ 

Ησληθή επαλάζηαζε ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ κε ηελ απνζηνιή πέληε πνιεκηθψλ πινίσλ, 

ζε αληαπφδνζε ηεο βνήζεηαο πνπ πξφζθεξαλ νη ησληθέο πφιεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Λειάληηνπ πνιέκνπ.  Απηφ φκσο είρε ζαλ απνηέιεζκα ην κέλνο ηνπ Πέξζε βαζηιηά 

Γαξείνπ ν νπνίνο απνθάζηζε λα ηνπο εθδηθεζεί. Έηζη ην 490 π.ρ. φηαλ νη Πέξζεο 

έθηαζαλ ζηελ Δξέηξηα αθνχ ηελ Πνιηφξθεζαλ επί έμη εκέξεο ηελ έβδνκε κέξα, 

χζηεξα απφ πξνδνζία θαηέζηξεςαλ ηελ πφιε, ιεειάηεζαλ ηα ηεξά θαη έπηαζαλ 

αηρκάισηνπο ηνπο θαηνίθνπο. Λείςαλα ησλ θηηξίσλ ηεο αξρατθήο Δξέηξηαο, πνπ 

θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Πέξζεο, έρνπλ εληνπηζηεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο. 

Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ πεξζηθή θαηαζηξνθή, ε Δξέηξηα 

θαηφξζσζε λα αλαθηήζεη ηελ πξνεγνχκελε αίγιε ηεο. Πήξε κάιηζηα κέξνο ζηηο 

λαπκαρίεο ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ηεο αιακίλαο κε ηελ απνζηνιή 7 ηξηήξεσλ, θαη ζηε 

κάρε ησλ Πιαηαηψλ κε ηελ απνζηνιή νπιηηψλ. 

Όηαλ ηδξχζεθε ε Α΄ Αζελατθή πκκαρία ην 478 π.Υ. ε Δξέηξηα έγηλε κέινο ηεο. 

Όκσο ε εγεκνληθή ζπκπεξηθνξά ηεο Αζήλαο πξνο ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, πξνθάιεζε 

κηα πξψηε αλεπηηπρή απνζηαζία ησλ επβντθψλ πφιεσλ, ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο θαη 

νη Δξεηξηείο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ νη Δξεηξηείο πήξαλ κέξνο ζηελ 

εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ελαληίνλ ηεο ηθειίαο. Μεηά ηελ ήηηα ησλ αζελατθψλ 

δπλάκεσλ φκσο, νη Δξεηξηείο ζηξάθεθαλ πξνο ηε πάξηε. Έηζη κηα λέα απνζηαζία 

ησλ επβντθψλ πφιεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ νινκέησπε αληηπαξάζεζε αζελατθψλ 

θαη πεινπνλλεζηαθψλ δπλάκεσλ. ε λαπκαρία πνπ έγηλε ην 411 π.Υ. θνληά ζηελ 

Δξέηξηα νη Αζελαίνη ληθήζεθαλ. Οη Δξεηξηείο κάιηζηα ζπλέδξακαλ απνηειεζκαηηθά 

ζηε λίθε ησλ πεινπνλλεζηαθψλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ θαη εμφλησζαλ φζνπο Αζελαίνπο 

δήηεζαλ θαηαθχγην ζηελ πφιε ηνπο. 

Σν 378 π.Υ. ε Δξέηξηα έγηλε κέινο ηεο Β' Αζελατθήο πκκαρίαο αιιά απνζηάηεζε 

θαη πάιη. Σν 338 π.Υ. κεηά ηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο ε Δξέηξηα βξέζεθε ππφ ηελ 

θπξηαξρία ησλ Μαθεδφλσλ.  ηηο αξρέο ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ. ιεηηνχξγεζε ζηελ πφιε 

θηινζνθηθή ζρνιή πνπ ηδξχζεθε απφ ην Μελέδεκν θαη είλαη γλσζηή σο Δξεηξηαθή 

ζρνιή. 
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Ζ Δξέηξηα παξέκεηλε ζηε καθεδνληθή επηθπξηαξρία κέρξη ην 198 π.Υ., νπφηε ππέζηε 

ηελ επίζεζε ησλ Ρσκαίσλ. Ζ πφιε θπξηεχηεθε θαη ιεειαηήζεθε, ελψ νη θάηνηθνη 

θαηέθπγαλ ζηελ αθξφπνιε. Με απφθαζε ηεο ξσκατθήο ζπγθιήηνπ, ε Δξέηξηα, 

αλαθεξχζζεηαη ειεχζεξε απφ ηνλ Ρσκαίν ζηξαηεγφ Φιακηλίλν ην 196 π.Υ. Παξά ηελ 

θαηλνχξηα αθκή ηεο ε πφιε έπεζε ηειηθά ζηελ αθάλεηα θαη εξεκψζεθε. 

ύγρξνλε επνρή 

Ζ ζχγρξνλε θσκφπνιε ηδξχζεθε ην 1824, κεηά ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1824, φηαλ ήιζαλ ζηελ 

πεξηνρή επηδψληεο απφ ηα Φαξά, νη νπνίνη ηεο έδσζαλ ην φλνκα Νέα Φαξά. Σν φλνκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζεκαληηθά ζηνλ 19ν αηψλα, αιιά ζηε ζπλέρεηα επηθξάηεζε ην 

φλνκα Δξέηξηα. Οη αλαζθαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 19ν αηψλα απφ ηηο 

αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο, έθεξαλ ζην θσο κεγάιε πνηθηιία πνιχηηκσλ 

επξεκάησλ αξραίαο επνρήο. 

Ο Γήκνο Δξέηξηαο βξίζθεηαη ζηελ Κεληξηθή Δχβνηα θαη ζπζηάζεθε ην 2011 κε ην 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ 

Ακαξπλζίσλ θαη Δξέηξηαο. Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε Δξέηξηα, παξφηη ε κεγαιχηεξε 

πφιε ηνπ δήκνπ είλαη ε Ακάξπλζνο. Ζ πξφζβαζε ζηελ πφιε ηεο Δξέηξηαο κπνξεί λα 

γίλεη είηε κέζσ ηεο Υαιθίδαο νδηθψο, απφ ηελ νπνία απέρεη 22 ρικ, είηε κέζσ ηνπ 

Χξνπνχ, κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη αθηνπιντθά. 

Ο Γήκνο δηαηξείηαη ζε δχν δεκνηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

παιαηνχο «θαπνδηζηξηαθνχο» δήκνπο θαη νη νπνίεο δηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε 

δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Ακαξπλζίσλ: Κνηλφηεηα Ακαξχλζνπ, Άλσ Βάζεηαο, Γπκλνχ, 

Καιιηζέαο θαη έηηαο. 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Δξέηξηαο: Κνηλφηεηα Δξέηξηαο 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1824
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_(%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7)
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4.2.2. Οηθνλνκία 

Ζ θαηαλνκή ζηνπο ηξεηο παξαγσγηθνχο ηνκείο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

2001 Ννκαξρία Δπβνίαο Γήκνο Δξέηξηαο 

Άηνκα % Άηνκα % 

Πξσηνγελήο 11.875 18,8 489 12,1 

Γεπηεξνγελήο 20.269 28,6 1.233 30,6 

Σξηηνγελήο 34.632 48,9 2.023 50,2 

Γελ δήισζαλ/λένη 3.976 5,6 286 7,1 

ύλνιν 70.752  4.031  

Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο 

(ειηθηαθέο νκάδεο 15-64 εηψλ) αλέξρεηαη ζην 67% θαη είλαη ιίγν πςειφηεξν απφ 

απηφ ηνπ Ννκνχ Δπβνίαο (66%). Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο 

δηακνξθψλεηαη ζην 68,1% ην νπνίν είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ Γήκνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ησλ κε παξαγσγηθψλ ειηθηψλ (0 έσο 14 θαη 65 θαη 

άλσ), απηφο αλέξρεηαη ζε 4.038 άηνκα (0-14: 1.902 άηνκα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 

15,6% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη 65+: 2.136 άηνκα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 

17,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ), ήηνη ζπλνιηθά πεξίπνπ 33% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Παξαγσγηθέο θαη κε ειηθίεο (2001) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, κέζα απφ ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, αθνινπζείηαη ε αλάιπζε S.W.O.T., ε νπνία 

έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα, ηηο επθαηξίεο θαη 



51 
 

απεηιέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δηακνξθσκέλνο ν ηνκέαο 

απηφο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Αλάιπζε S.W.O.T. ηεο Οηθνλνκίαο 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 Ύπαξμε αλεπηπγκέλεο βάζεο ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα, ζε ζρέζε κε ηνπο δχν 

άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. 

 Ύπαξμε θπζηθνί θαη πνιηηηζκηθψλ 

πφξσλ, ηθαλψλ λα ζηεξίμνπλ ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

 Πνιπκνξθία θπζηθψλ πφξσλ (νξεηλψλ 

ζπκπιεγκάησλ, λεζησηηθνχ ρψξνπ, 

θιπ.). 

 Αμηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ 

επθαηξηψλ ζηελ θαηλνηνκία, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

 Πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

γηα ελαιιαθηηθέο κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

(ηδηαίηεξα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη 

παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ). 

 Δπελδπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ «Νεζηνχ 

ησλ Ολείξσλ» - Πεδνλήζη. 

 χδεπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε ηνλ 

ηξηηνγελή, αλαθνξηθά κε ηα 

γεσξγηθά πξντφληα πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, βηνινγηθά, πςειήο πνηφηεηαο, 

επψλπκα. 

 Πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ρξήζε ΑΠΔ 

απφ ηελ ΔΔ - επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

 χδεπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο πεξηνρήο κε ηνλ ηνπξηζκφ, θαηά 

ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα επηηεπρηεί 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη 

λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά ζρέδηα 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΑΠΔΗΛΔ 

 Έιιεηςε εμεηδίθεπζεο αλζξψπηλσλ 

πφξσλ. 

 Υακειή πνηφηεηα ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Αδπλακία ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 Πνιχπινθν δηνηθεηηθφ θαη λνκνζεηηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ΜΜΔ (Μηθξέο 

 Δμσγελήο αλάπηπμε. Αλάπηπμε 

πεξηνρψλ πιεζίνλ ηεο Δξέηξηαο, 

φπσο Υαιθίδα, Χξνπφ, ή πιεζίνλ 

ηεο Αζήλαο, φπσο Κφξηλζνο, 

Διεπζίλα, Ναχπιην θηι. 

 Τςειή επαηζζεζία ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

φπσο ε ζπλνιηθή επηθνηλσληαθή 
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Μεηαπνηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο). 

 Απνπζία επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε πξνο ηελ πνηφηεηα. 

 Διιηπήο αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ. 

 Ννκηθφ έιιεηκκα / αδπλακία θνξέσλ, 

θπξίσο ησλ ΟΣΑ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζρεδίσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Άλαξρε εμάπισζε νηθνλνκηθψλ θαη 

νηθηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

παξάθηηα δψλε. 

 Απνπζία ππνδνκψλ Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο, πεξηνξηζκέλε παξνπζία 

θαηλνηνκίαο, κηθξή δξαζηεξηνπνίεζε 

παξά ηελ χπαξμε πφξσλ θαηά ην Γ‟ 

ΚΠ. 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηε 

ρψξα καο, ηε δηεζλή θαη εγρψξηα 

θξίζε πνπ επεξεάδνπλ απξφβιεπηα 

ηε δήηεζε. 

 Οη επελδχζεηο λα κελ θαηεπζπλζνχλ 

πξνο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

ηεο πεξηνρήο ή ζε λένπο θιάδνπο θαη 

θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα νδεγήζνπλ ζε 

δηαθνξνπνίεζε ηνλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Μεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δξάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ θαη 

κεησκέλε απνξξνθεζηκφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ. 

 

4.2.3. Κνηλσλία 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο ηεο Δξέηξηαο.  

Γεκνγξαθηθά 

ηνηρεία 

Σνπηθνί ύιινγνη θαη 

Οξγαλώζεηο 

Πόξνη πξνο Αμηνπνίεζε 

 Γήκνο Δξέηξηαο = 

13.160 θάηνηθνη 

 Γείθηεο αλεξγίαο 

φιεο ηεο Δπβνίαο: 

24,8% 

 χιινγνο Δλεξγψλ 

Πνιηηψλ Γήκνπ Δξεηξίαο 

"Ζ ΜΔΓΟΤΑ" 

 Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο 

Δξέηξηαο 

 Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Δξέηξηαο «Κ. Καλάξεο» 

 Πεξηβαιινληηθφο 

χιινγνο Δξέηξηαο 

"ΑΥΗΝΟ" 

 Δζεινληηθφο χιινγνο 

Γαζνπξνζηαζίαο Δξέηξηαο 

 Φηινδσηθφο χιινγνο 

Δξέηξηαο “Ο Άξγνο” 

 Κπλεγεηηθφο χιινγνο 

 Ξελνδνρεία 

 ρνιεία 

 Αζιεηηθά θέληξα 

 Φπζηθνί πφξνη 

 Αξραηνινγηθνί ρψξνη 

 Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν 

 Υψξνη ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ 

 Διβεηηθή  

Αξραηνινγηθή ζρνιή 
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Δξέηξηαο 

 

Πιεζπζκηαθή Μεηαβνιή 

Γεσγξαθηθή Δλόηεηα 2001 2011 

χλνιν Υψξαο 10.964.020 10.787.690 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπβνίαο 207.305 210.210 

Γήκνο Δξέηξηαο 11.847 13.160 

 

Απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη, πξνθχπηεη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ 

Γήκνπ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 παξνπζηάδεη ειαθξά αχμεζε, ζε ζρέζε κε ην 

2001. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο πσο ν δείθηεο λεαληθφηεηαο ζην Γήκν 

θπκαίλεηαη ζην 15,57% ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 (θαζψο δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην 2011), ελψ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζην 15,20%. Ο 

δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην Γήκν δηακνξθψλεηαη ζην 17,48 % ελψ ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο ζην 16,70%, δειαδή παξαηεξείηαη ζηαζεξφο δείθηεο λεαληθφηεηαο 

θαη απμεκέλνο δείθηεο γήξαλζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα. 

ηνηρεία Αλεξγίαο 

Ο δείθηεο αλεξγίαο ζηελ Δχβνηα απμήζεθε ζην 24,8% ην 2011, φηαλ ην 2001 ήηαλ 

κφιηο 11,6%. Γειαδή, ζεκεηψζεθε κηα κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 114%. ίγνπξα, απφ 

ην 2011 έσο ζήκεξα ν δείθηεο αλεξγίαο έρεη απμεζεί θαηά πνιχ.  

 Πνζνζηό Αλεξγίαο 

2001 (%) 

Πνζνζηό αλεξγίαο 

2011 (%) 

Μεηαβνιή 01-11 

(%) 

Ννκόο Δπβνίαο 11,6 24,8 114 

 

Κηλήζεηο θαη Οξγαλώζεηο Πνιηηώλ 

ηελ πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιινί ηνπηθνί ζχιινγνη, νη νπνίνη 

θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη 

θπξηφηεξνη ηνπηθνί ζχιινγνη ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 ύιινγνο Δλεξγώλ Πνιηηώλ Γήκνπ Δξέηξηαο "Ζ ΜΔΓΟΤΑ" 

Ο χιινγνο Δλεξγψλ Πνιηηψλ Γήκνπ Δξέηξηαο “H ΜΔΓΟΤΑ”, είλαη κε 

θεξδνζθνπηθφο, κε θνκκαηηθφο, κε θπβεξλεηηθφο, κε θξαηηθφο θνξέαο ελεξγψλ 

πνιηηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε ζπκκεηνρήο. 

Γξάζεηο: Πνιηηηζκηθέο, Αζιεηηθέο, Πεξηβαιινληηθέο 
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 Ναπηαζιεηηθόο Όκηινο Δξέηξηαο 

Γεκηνπξγήζεθε ην 2011 θαη δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Δξέηξηαο 

πξνζειθχνληαο λένπο αζιεηέο ζηα ηκήκαηα ηζηηνπινΐαο θαη θνιχκβεζεο ηα νπνία 

εθπαηδεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100 παηδηά θάζε ρξφλν. 

Γξάζεηο: Αζιεηηθέο 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Δξέηξηαο «Κ. Καλάξεο» 

Ο πνιηηηζηηθφο - κνξθσηηθφο - παηξησηηθφο ζχιινγνο Δξέηξηαο «Κ. Καλάξεο» 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δξέηξηα, ηνπιάρηζηνλ απφ ην έηνο 1974, ελψ ην 1979 

απέθηεζε θαη λνκηθή ππφζηαζε θαζφζνλ ελεγξάθε ζην βηβιίν σκαηείσλ ηνπ 

Πξσηνδηθείσλ Υαιθίδαο κε αχμνληα αξηζκφ 395/79. Όιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία δηαθνπή θαη ηα κέιε πνπ αξηζκεί ζήκεξα είλαη πεξίπνπ 500. 

Γξάζεηο: Πνιηηηζκηθέο 

 Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Δξέηξηαο "ΑΥΗΝΟ" 

Γξάζεηο: Πεξηβαιινληηθέο. 

 Δζεινληηθόο ύιινγνο Γαζνπξνζηαζίαο Δξέηξηαο 

Γξάζεηο:  Πεξηβαιινληηθέο. 

 Φηινδσηθόο ύιινγνο Δξέηξηαο "Ο Άξγνο" 

Γεκηνπξγήζεθε ην 2010 θαη απαξηζκεί πεξίπνπ 50 θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

Γξάζεηο: Πξνζηαζία αδέζπνησλ δψσλ. 

 Ηππηθόο Όκηινο Δξέηξηαο 

Γξάζεηο: Αζιεηηθέο. 

 Κπλεγεηηθόο ύιινγνο Δξέηξηαο 

Δπηδηώμεηο θαη Δκπόδηα ηεο Κνηλσλίαο 

Δπηδηώμεηο πνιηηώλ Δκπόδηα 

• Γεκηνπξγία αζιεηηθψλ θέληξσλ 

• Οπζηαζηηθή εθπαίδεπζε 

• Γηαθήκηζε ηεο πεξηνρήο 

• Μεγαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

• Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

• Μεησκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ιφγσ θξίζεο 

• Διιηπήο παηδεία 

• Έιιεηςε θηλήηξσλ ζηε λέα γεληά 

• Έιιεηςε πξνηχπσλ 

• Έιιεηςε ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο 
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θαη αλαςπρήο 

• Πνηνηηθφο ηνπξηζκφο 

• Απξνζπκία γηα αιιαγή 

• Γξαθεηνθξαηία 

Δπηδίσμε ζπιιόγσλ Δκπόδηα ζπιιόγσλ 

• Δλεξγνπνίεζε πνιηηψλ 

• Αμηνπνίεζε θπζηθνχ πινχηνπ 

• χζηαζε εηαηξίαο ιατθήο βάζεο 

• Αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ 

πεξηνρήο 

• Αλαζθάιεηα θαη ακθηβνιία  ησλ 

πνιηηψλ γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ 

ζπιιφγσλ 

• Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

• Πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 

Πόξνη πξνο Αμηνπνίεζε 

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο 

απνηεινχλ νη θπζηθνί θαη αλζξσπνγελείο πφξνη ηεο. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

απηψλ, ζα εληζρχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα ηελ θαηαζηήζεη 

αληαγσληζηηθή. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξνη πφξνη πξνο αμηνπνίεζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο. 

 Ξελνδνρεία (12 Ξελνδνρεία, 4 Δλνηθηαδφκελέο θαηνηθίεο. πλνιηθέο θιίλεο: 4000) 

 ρνιεία (1 Γπκλάζην, 1 Λχθεην, 2 Γεκνηηθά, 3 Νεπηαγσγεία, 1 Παηδηθφο 

ηαζκφο) 

 Αζιεηηθά θέληξα (Διιηπείο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο) 

 Φπζηθνί πόξνη (Νεζί ησλ Ολείξσλ, έηηα) 

 Αξραηνινγηθνί ρώξνη (πνιινί θαη αλαμηνπνίεηνη) 

 Ληκάλη (ειάρηζηε πξνζέγγηζε ζθαθψλ) 

 Αξραηνινγηθό Μνπζείν, Δπηζθεςηκφηεηα: Υεηκεξηλνί κήλεο = 100 άηνκα/κήλα 

(λεθξή πεξίνδνο, πνιιέο ζρνιηθέο εθδξνκέο). Καινθαηξηλνί κήλεο = 600 

άηνκα/κήλα (θπξίσο επηζθέπηεο απφ ην εμσηεξηθφ) 

 Υώξνη ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ (Λανγξαθηθφ Μνπζείν, ζπίηη Καλάξε) 

 Αξραηνινγηθή Διβεηηθή ζρνιή (1 κφληκνο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο, 5 άηνκα ην 

ρεηκψλα έσο 15 θαινθαίξη).  Δλέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί:  κειέηεο αλαζθαθψλ, 

αξραηνινγηθά εξσηήκαηα αθαδεκατθήο θχζεσο, ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία 

αξραηνηήησλ. Γηαηεξεί πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ εθνξία αξραηνηήησλ, αιιά 

παξαηεξείηαη έιιεηςε επηθνηλσλίαο ηεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
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Αλάιπζε S.W.O.T. ηεο Κνηλσλίαο 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 Φηιφμελε θνηλσλία 

 Δλεξγνί πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη 

 Δπηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πεξηνρή 

 Γξήγνξε ελζσκάησζε - εμνηθείσζε 

κε ηηο παξαδφζεηο ηεο πεξηνρήο 

 Πνιιά πεξηζψξηα αλάδεημεο θαη 

πξνψζεζεο θνηλσληθψλ θαη 

αζιεηηθψλ δξάζεσλ 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα 

ηα αξραία ζέαηξα («Γηάδσκα») 

 Κίλεκα εζεινληηζκνχ 

 Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΑΠΔΗΛΔ 

 Απμεκέλε αλεξγία 

 Διιείςεηο ζρνιείσλ ζε ππνδνκέο θαη 

πξνζσπηθφ 

 Μεησκέλε δηάδνζε ηνπ εζεινληηζκνχ 

θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

 Μεησκέλε αμηνπνίεζε  επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 Με νινθιεξσκέλε θαηνρχξσζε - 

ηεθκεξίσζε ηεο δεκνηηθήο 

πεξηνπζίαο 

 Μεησκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ιφγσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Με εθαξκνγή ζρεδίσλ πφιεσλ 

 Διιηπήο αλάπηπμε καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ θαη νξγαλσκέλσλ 

αζιεηηθψλ  θέληξσλ 

 Έιιεηςε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ 

 Αλεπαξθήο θσηηζκφο παξαιηαθνχ 

ηκήκαηνο 

 Έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαζαξηφηεηαο 

ζε παξαιίεο θαη αλεπαξθήο θσηηζκφο 

ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

 Με αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ρψξσλ ηεο πεξηνρήο 

 Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα 

ηνπο ρψξνπο αξραηνινγηθνχ 

 Ζ νηθνλνκηθή χθεζε αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη πνιιαπιά πξνβιήκαηα 

ζε κεγάιν αξηζκφ δεκνηψλ 

 Γηαξθήο αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, 

πνιπλνκία θαη επηθαιππηφκελεο 

αξκνδηφηεηεο Τπνπξγείσλ, 

γξαθεηνθξαηία 
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ελδηαθέξνληνο 

 Με αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ ζηα αξραηνινγηθά κλεκεία 

κέζσ βησκαηηθήο κάζεζεο 

 

4.2.4. Πεξηβάιινλ - Υσξηθή Οξγάλσζε - Τπνδνκέο 

Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο 

Όπσο αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, ε θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή ηεο  

Δξέηξηαο ζεκεηψζεθε ήδε απφ ηε Μπθελατθή πεξίνδν (1400 π.Υ.). Σν 198 π.Υ. ε 

πφιε πέξαζε ππφ ηε ξσκατθή θπξηαξρία θαη ζηαδηαθά παξήθκαζε. Σν 511 κ.Υ. 

επήιζε ε νξηζηηθή εξήκσζε ηεο πφιεο ιφγσ ελφο κεγάινπ ζεηζκνχ. Μεηά απφ 

εξήκσζε δεθαηξηψλ αηψλσλ, ην 1833 μεθίλεζε ν επνηθηζκφο ηε Δξέηξηαο απφ 

θαηνίθνπο ησλ θαηεζηξακκέλσλ Φαξψλ. Ζ πφιε ρηίζηεθε ζηα εξείπηα ησλ αξραίσλ 

νηθεκάησλ θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Νέα Φαξά. Σν 1834 εθπνλήζεθε ην Πνιενδνκηθφ 

ζρέδην ηεο Δξέηξηαο απφ ηνπο Κιεάλζε θαη άνπκπεξη. Πξνηεξαηφηεηά ηνπ 

απνηεινχζε ε νπηηθή ζχλδεζε ησλ ζπκβνιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο. 

 

Αληίγξαθν ηνπ ρεδίνπ Πόιεο ηεο Δξέηξηαο (1928) 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο λέαο πφιεο ηεο Δξέηξηαο έγηλε κε βάζε ηελ ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε ηνπ J.B.Beck, πνπ πεξηιάκβαλε κε αξθεηή αθξίβεηα ηα νξαηά εξείπηα ηεο 
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αξραίαο πφιεο, φπσο ηκήκαηα ηνπ αξραίνπ ηείρνπο, ηεο αθξφπνιεο, ηνπ ζεάηξνπ, 

αιιά θαη αξθεηψλ άιισλ. Ζ ράξαμε ηνπ ζρεδίνπ έγηλε, νπζηαζηηθά, ρσξίο θακία 

δέζκεπζε αθνχ δελ ππήξρε πξνεγνχκελνο νηθηζκφο. Όπσο ζην ζρέδην ηεο Αζήλαο 

(ιφγσ ηεο έθηαζεο θαη ηεο ζέζεο ηεο παιηάο πφιεο), έηζη θαη ζην ζρέδην ηεο Δξέηξηαο 

(ιφγσ ηνπ αλνηρηνχ ζρήκαηνο ηνπ θφιπνπ), ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα πξνζθέξνληαη 

γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο πφιεο κε ηξεηο ζπλνηθίεο ηνπνζεηεκέλεο κεηαμχ ηνπο ππφ 

γσλία 45
ν
. Ζ ζχζηαζε ηξηψλ ζπλνηθηψλ ζηελ Δξέηξηα πξνθχπηεη θαηαξρήλ απφ ηελ 

παξαπάλσ ζπζρέηηζε, ελψ ζην γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί θαη ην φηη, αληίζηνηρα ζηηο 

δεκηνπξγνχκελεο απηέο ζπλνηθίεο, ηνπνζεηνχληαη απφ κία εθθιεζία θαη κία αγνξά. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1964, μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ησλ Διβεηψλ αξραηνιφγσλ ζηελ 

Δξέηξηα. Απφ ην 1895, ηε ρξνληά πνπ ζηακάηεζαλ νη εξγαζίεο ηεο Ακεξηθάληθεο 

Αξραηνινγηθήο ρνιήο, θακηά άιιε μέλε απνζηνιή δελ είρε αλαιάβεη ηελ έξεπλα ηνπ 

ρψξνπ. Μεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ην 1975, ε Διβεηηθή Απνζηνιή δήηεζε θαη 

έιαβε ηνλ ηίηιν ηεο Αξραηνινγηθήο ρνιήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Διβεηηθήο 

Αξραηνινγηθήο ρνιήο είλαη απφ ηφηε πνιιαπιέο, ελψ πνιινί θαζεγεηέο, ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο, πξνρσξεκέλνη θνηηεηέο θαη εμαζθνχκελνη ησλ ειβεηηθψλ παλεπηζηεκίσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνιήο θαη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ παξειζφληνο ηεο Δξέηξηαο, ζηε κειέηε ηνπ αλαζθαθηθνχ πιηθνχ, ηε 

δεκνζίεπζε ησλ εξεπλψλ, ηε ζπληήξεζε ησλ ιεηςάλσλ ζην ρψξν θαη ην κνπζείν, 

θαζψο θαη ηελ αλάδεημε θαη παξνπζίαζή ηνπο ζην θνηλφ. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο Διβεηηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο επεθηείλεηαη θαη ζηε ζχγρξνλε 

ηζηνξία ηεο πφιεο. Σν 1974 κηα νκάδα αξραηνιφγσλ θαη θαζεγεηψλ απφ ηελ 

νκνζπνλδηαθή πνιπηερληθή ζρνιή ηεο Επξίρεο, απνθάζηζαλ λα επεμεξγαζηνχλ έλα 

ξπζκηζηηθφ ζρέδην γηα ηελ Δξέηξηα. Σν 1976 ην ξπζκηζηηθφ απηφ ζρέδην 

νινθιεξψζεθε θαη παξαδφζεθε απφ ηνπο Schefold θαη Krause ζηελ ηφηε θνηλφηεηα 

ηεο Δξέηξηαο. Οη ηξεηο βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη είλαη:  

 Ζ δεζκεπηηθή δηαηήξεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1834,  

 ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη  

 ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε θηηξίσλ θαη ζπλφισλ ηεο θιαζηθηζηηθήο πφιεο.  

Σν 1990 εθπνλήζεθε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Δξέηξηαο ην νπνίν είλαη ππφ 

αλαζεψξεζε κε ην λέν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην, ην νπνίν δελ έρεη εγθξηζεί θαη 

εθαξκνζηεί αθφκα.  
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ρέδην από ηελ πξόηαζε ηεο ειβεηηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο γηα ηελ αλάδεημεο 

αμηόινγσλ θηηξηαθώλ ζπλόισλ 

 

Αλάιπζε S.W.O.T. γηα Πεξηβάιινλ - Υσξηθή Οξγάλσζε - Τπνδνκέο 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Πεξηβάιινλ 

 Ύπαξμε κηθξψλ θαηάθπησλ λεζηψλ 

αιιά θαη ηνπ Πεδνλεζίνπ πνπ 

δηακνξθψλνπλ έλα ελδηαθέξνλ ηνπίν 

πξνο ηε ζάιαζζα. 

 Πεδνλήζη κε πινχζηα βιάζηεζε θαη 

ππνδνκέο. 

 Δγγχηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ην 

ρσξηφ ηεο έηηαο. 

 Ύπαξμε εζεινληηζκνχ γηα δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ην 

πξάζηλν. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ρξήζε πιηθψλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Πεξηβάιινλ 

 Καθήο πνηφηεηαο παξαιίεο - 

πεξηπηψζεηο κε θαζαξψλ αθηψλ. 

 Ύπαξμε ιηκλνζάιαζζαο ζηα ΒΑ ηεο 

πφιεο, ε νπνία έρεη κεηαηξαπεί ζε 

έινο. 

 Διιηπήο πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αλαθχθισζεο. 

 Με εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

 Έιιεηςε ρσξνζέηεζεο θάδσλ θαη 

κηθξφο αξηζκφο απηψλ. 

 Έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ 

γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη 
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 Παξζέλν ειαηφδαζνο Δχβνηαο. 

 πειαηνινγηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. 

 

Υσξηθή Οξγάλσζε 

 Ύπαξμε επξεκάησλ απφ πνιιέο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, απφ ηε 

Μπθελατθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα 

(νηθηζηηθή αλάπηπμε ζε πνιιέο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο). 

 Γηαζπνξά ελδηαθεξφλησλ, απφ 

αξρηηεθηνληθήο πιεπξάο, θηηζκάησλ 

απφ ην 1835-1930. 

 Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 1834. 

 

Τπνδνκέο 

 Άκεζε ρξνληθά ζχλδεζε κε ηελ 

Αζήλα κέζσ ferry boat / νδηθψο κέζσ 

Υαιθίδαο. 

 

 

 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αλαθχθισζεο. 

 Θνιφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ 

Πεδνλεζίνπ. 

 Διιηπήο ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα 

. 

Υσξηθή Οξγάλσζε 

 Δληνπηζκφο απζαίξεησλ θηηζκάησλ 

ζε άκεζε εγγχηεηα κε ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (θαηαπάηεζε 

ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ζηελ νδφ 

αξραίνπ ζεάηξνπ). 

 Διιηπήο έιεγρνο ηεο κνξθνινγίαο 

ησλ λενηέξσλ θηηζκάησλ. 

 Απνπζία ζχλδεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ ειεχζεξσλ - θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ. 

 Με επηρσκάησζε ηκήκαηνο ηνπ 

ιηκαληνχ, κε απνηέιεζκα ηε 

ηκεκαηηθή απψιεηα ησλ νηθνδνκηθψλ 

γξακκψλ ηεο ράξαμεο. 

 Καηαπάηεζε ή κε αμηνπνίεζε 

αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, πνπ 

ζεκεηψλνληαη πάλσ ζην ζρέδην ηνπ 

1934, φπσο «ν πεξίπαηνο ζηα ηείρε» 

ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο. 

 Έιιεηςε πξφλνηαο θαη πξνζηαζίαο 

δηαπηζηψλεηαη θαη γηα ηα θηίξηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ ην 1930. 

 Οη δηαθνξεηηθνί θνξείο αδπλαηνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γφληκα, ψζηε ηειηθά 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν 

ζπαζκσδηθέο, ρσξίο ζπληνληζκφ θαη 

ακθηβφινπ αηζζεηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ππφζηαζεο πξνηάζεηο 

θαη επεκβάζεηο. 

 Έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ 

αλάπιαζεο. 

 Με εθαξκνγή ζρεδίσλ πφιεσλ. 
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 Αλαμηνπνίεηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη. 

 Έιιεηςε επαξθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

 

Τπνδνκέο 

 Έιιεηςε ζπρλψλ θαη λπρηεξηλψλ 

δξνκνινγίσλ. 

 Διιηπήο θαη δπζιεηηνπξγηθή 

ζπγθνηλσλία. 

 Καθή θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

κεηά ηε Υαιθίδα. 

 Ζ πεξηθεξεηαθή νδφο δε ζπκπίπηεη 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο κε ηε 

ράξαμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ 1834. 

 Ζ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

είλαη αζαθήο θαη δε ζπκβαδίδεη κε ην 

πλεχκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 1834. 

 Έιιεηςε ζήκαλζεο ζην νδηθφ δίθηπν 

 Σν δίθηπν πεδνδξφκσλ θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγείηαη ζρεδφλ ηπραία, ρσξίο 

δπλακηθφ ραξαθηήξα 

 Έιιεηςε ππνδνκψλ ΑΜΔΑ 

 Έιιεηςε ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο 

(ΣΠΔ). 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

Πεξηβάιινλ 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζάιαζζαο γηα 

δηεμαγσγή καζεκάησλ θαη αγψλσλ 

ηζηηνπινΐαο ιφγσ ησλ επλντθψλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα. 

 Ζ νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε 

εγγχηεηα κε ην ρσξηφ ηεο έηηαο γηα 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

κνξθψλ. 

 Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

Πεδνλεζίνπ. 

Πεξηβάιινλ 

 Ζ κε βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ 

κηθξψλ λεζηψλ κε επελδχζεηο πνπ δε 

ζέβνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Απμεκέλε ερνξξχπαλζε (εηδηθά ζε 

ζρέζε κε ην αξραίν ζέαηξν) ιφγσ ηεο 

δηέιεπζεο ηνπ δξφκνπ κέζσ απφ ηνλ 

αζηηθφ ηζηφ. 

 

Υσξηθή Οξγάλσζε 

 Σα πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί δελ εθαξκφδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ. 
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 Πξφζεζε δεκηνπξγίαο εηαηξίαο ιατθήο 

βάζεο θαη ζχκπξαμε κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

 

Υσξηθή Οξγάλσζε 

 Ζ ζπλέρεηα (κε δηαιείκκαηα) ηεο 

θαηνίθεζεο ηεο πφιεο απφ ηε 

Μπθελατθή πεξίνδν εκπινπηίδεη κε 

ηνπφζεκα ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο. 

 Τπάξρεη πξφηαζε δεκηνπξγίαο 

αλνηρηνχ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε αλάπιαζε. 

 Να εθαξκνζηνχλ νη κνξθνινγηθνί 

θαλφλεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε 

κειέηε ηεο Διβεηηθήο Αξραηνινγηθήο 

ρνιήο (ππάξρεη απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο). 

 Καηαγξάθνληαη, ηαμηλνκνχληαη 

ρξνληθά θαη επεμεξγάδνληαη ηα θηίξηα 

κέρξη ην 1930 πεξίπνπ θαη 

πξνηείλνληαη ηξφπνη θαη αξρέο 

πξνζηαζίαο ηνπο. 

 Πξφζεζε γηα αλάπιαζε ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ (χπαξμε 

κειέηεο). 

 ρέδην γηα εθηξνπή ηεο εζληθήο νδνχ 

Υαιθίδαο - Κχκεο πίζσ απφ ην ιφθν 

Καζηέιη. 

 

Τπνδνκέο 

 Ζ ζχλδεζε κε ηελ Αζήλα κπνξεί λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ (πρ ζπρλφηεηα 

δξνκνινγίσλ θαξαβηψλ). 

 Ζ κηθξή θιίκαθα θαη ε κνξθνινγία 

ηεο πφιεο επλνεί ηε ρξήζε 

πνδειάηνπ. 

 Παξαηεξείηαη απμαλφκελε αλάγθε 

γηα θαηνηθία (κφληκε θαη 

παξαζεξηζηηθή) κε θίλδπλν ηελ 

θαηαπάηεζε εθηάζεσλ. 

 Σν ζρέδην πφιεο (Schaubert - 

Κιεάλζεο) παηά πάλσ ζηελ αξραία 

πφιε θαη απιψλεηαη αζθπθηηθά γχξσ 

απφ ηα κλεκεία. Κίλδπλνο 

θαηαπάηεζεο απφ ηελ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Έιιεηςε ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο 

αηγηαινχ παξαιίαο. 

 

Τπνδνκέο 

 Γελ ππάξρεη ζπλέξγεηα κεηαμχ 

θξάηνπο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηδησηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

κεηαθνξψλ. 

 

 



63 
 

4.2.5. Πνιηηηζκόο 

Μλεκεία 

Ζ Δξέηξηα παξνπζηάδεη ζπλέρεηεο θαη ξήμεηο ζηελ ηζηνξία ηεο. Ζ κεγαιχηεξε 

ηζηνξηθή ζπλέρεηα εληνπίδεηαη απφ ηνλ 8ν αηψλα π.Υ.  κέρξη θαη ηνλ 1ν αηψλα π.Υ., 

δειαδή ζηνπο γεσκεηξηθνχο, ηνπο αξρατθνχο, ηνπο θιαζηθνχο, ηνπο ειιεληζηηθνχο 

θαη ηνπο πξψηκνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. Ζ ηζηνξία ηεο θαη ν πνιηηηζκφο ηεο, θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή ησλ επηά αηψλσλ καξηπξείηαη απφ ηα κλεκεία ηεο, ηα νπνία 

δηεζψζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ, θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε πφιε εγθαηαιείθζεθε θαη 

φηαλ έγηλε ν λένο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ππήξμε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κλεκείσλ.  

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα κλεκεία ηεο πφιεο είλαη ν λαόο ηνπ Απόιισλνο 

Γαθλεθόξνπ, πνιηνχρνπ ζενχ ηεο Δξέηξηαο, πνπ βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο αξραίαο 

πφιεο θαη απνηεινχζε ηνλ ππξήλα φισλ ησλ ιαηξεπηηθψλ εθδειψζεσλ. Σν πξψην 

κλεκεηψδεο νηθνδφκεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ αλεγέξζε ζηα ηέιε ηνπ 8νπ αηψλα 

π.Υ., ελψ ζηελ ίδηα ζέζε θαηαζθεπάζηεθε ζηα κέζα ηνπ 7νπ αηψλα π.Υ. έλα λέν 

θηήξην κε φκνηεο δηαζηάζεηο κε ην πξνεγνχκελν θαη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 6νπ 

αηψλα π.Υ. Αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα δσξηθφ, πψξηλν, πεξίπηεξν λαφ. Σν ηεξφ ηνπ 

Γαθλεθφξνπ Απφιισλα απνηειεί ζην ζχλνιν ησλ νηθνδνκηθψλ ηνπ θάζεσλ κλεκείν 

ζηαζκφ γηα ηελ εμέιημε ηεο αξραίαο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο.  

Ο λαφο ηνπ Γαθλεθφξνπ Απφιισλνο ήηαλ ην θεληξηθφ, αιιά φρη ην κνλαδηθφ ηεξφ 

ηεο αξραίαο Δξέηξηαο. Πξφζθαηα απνθαιχθζεθε πάλσ ζηελ Αθξφπνιε ηεξό ηεο 

Αζελάο, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 7νπ αηψλα π.Υ. σο ηηο αξρέο ηνπ 2νπ 

αηψλα π.Υ. Γε ζψζεθαλ παξά ειάρηζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία, φκσο πιήζνο 

αλαζεκάησλ ήξζε ζην θσο. 

ηηο πιαγηέο ηηο αθξφπνιεο, ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ηελ θνξπθή ηεο, εληνπίζηεθαλ 

δχν αθφκε ηεξά, ηα νπνία ηαπηίδνληαη (αλ θαη κε επηθπιάμεηο) κε Θεζκνθόξηα, ηεξά 

ηεο Γήκεηξαο, ρξνλνινγνχκελα ζηνλ 5ν θαη 4ν αηψλα π.Υ. 

Γχξσ ζην 300 π.Υ. ηδξχζεθε ζηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα ηεο πφιεο ηεο Δξέηξηαο ην 

Ηζείνλ, έλα ηεξφ αηγππηηαθψλ ζενηήησλ. Ζ κνξθή ηνπ είλαη θαζαξά ειιεληθή, αιιά ε 

ζχλζεηε δηάξζξσζε ηνπ ηεξνχ ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ηα αηγππηηαθά αξρηηεθηνληθά 

ζρήκαηα. Λεηηνπξγνχζε σο ηηο αξρέο ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ζεσξείηαη έλα 
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απφ ηα αξραηφηεξα ηεξά ηνπ είδνπο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, ζηα ηέιε ηνπ 1νπ αηψλα π.Υ. αλνηθνδνκήζεθε ζηελ 

Δξέηξηα έλα εβαζηείνλ, λαφο πνπ θηινμελνχζε ηελ απηνθξαηνξηθή ιαηξεία. 

Απνηειεί ην κνλαδηθφ νηθνδφκεκα πνπ έρεη έιζεη ζην θσο απφ ηελ Δξέηξηα ησλ 

απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ θαη καξηπξεί ηελ αθνζίσζε ησλ Δξεηξηέσλ ζηε Ρψκε 

θαζψο θαη ηελ άλζεζε ηεο πφιεο. 

Ζ Θόινο ηεο Δξέηξηαο, έλα θνκςφ θπθιηθήο θάηνςεο νηθνδφκεκα, πνπ βξηζθφηαλ 

λφηηα ηνπ λανχ ηνπ Γαθλεθφξνπ Απφιισλα, κπνξεί λα απνηεινχζε έλα αθφκε ηεξφ, 

ίζσο γηα θάπνηα ρζφληα ζεφηεηα ή ήξσα (εξκελεχεηαη επίζεο θαη σο Πξπηαλείν θαηά 

αλαινγία κε ηελ αζελατθή Θφιν). 

ην πιαίζην ηεο ιαηξείαο ηνπ Γηνλχζνπ αλνηθνδνκήζεθε ην ηξίην ηέηαξην ηνπ 4νπ 

αηψλα π.Υ. θαη ην αξραίν Θέαηξν ηεο Δξέηξηαο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξν ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη ην κνλαδηθφ ζηελ Δχβνηα. ε κηθξή απφζηαζε απφ ην 

ζέαηξν ππάξρεη θαη ν δσξηθφο λαφο ηνπ Γηνλχζνπ. Σν ζέαηξν απνηειεί ζήκεξα ην πην 

εληππσζηαθφ κλεκείν ηεο πφιεο.. Σν θνίιν ηνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ θαηαζθεπάζηεθε ζε ηερλεηφ αλάρσκα εκηθπθιηθνχ 

ζρήκαηνο.  

150 κέηξα αλαηνιηθά ηνπ Θεάηξνπ βξίζθεηαη θαη ην Γπκλάζην ηεο Δξέηξηαο, 

ρξνλνινγνχκελν ζηελ χζηεξε θιαζηθή πεξίνδν, κε επηζθεπέο ζηε ξσκατθή. Ζ άιιε 

αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πφιεο, ην Κάησ Γπκλάζην ή Παιαίζηξα βξίζθεηαη ζην 

λνηηναλαηνιηθφ ζεκείν ηεο πφιεο, κε δχν θάζεηο, ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 2νπ αηψλα π.Υ. Κνληά ζηνπο ρψξνπο εθγχκλαζεο βξίζθνληαλ ινπηξά. 

Άιιν κλεκείν ηεο Δξέηξηαο, πξνεξρφκελν απφ ηηο ηδησηηθέο - θαη φρη ηηο ζπιινγηθέο 

φπσο ηα παξαπάλσ κλεκεία - δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη αξραίεο νηθίεο ηεο. Οη νηθίεο 

ηεο εξεηξηαθήο αξηζηνθξαηίαο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην γλσζηέο ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ, κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ λα έρεη 

θαζνξηζκέλε δηάξζξσζε, ππνδειψλνληαο κηα ζαθή αληίιεςε θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο. Μνλαδηθφ παξάδεηγκα ε Οηθία κε ηα Μσζατθά, ρξνλνινγνχκελε 

ζηνλ 4ν αηψλα π.Υ., κε ην ςεθηδσηφ δάπεδν ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. 

Νφηηα ηεο νηθίαο απηήο, ήξζαλ ζην θσο ελλέα παλαζελατθνί ακθνξείο, νη νπνίνη 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πην ζεακαηηθά επξήκαηα ηεο Δξέηξηαο 
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Δλ ζπλερεία, παξαηίζεληαη ηα κλεκεία ηεο Δξέηξηαο νκαδνπνηεκέλα (βάζεη 

ηνπνγξαθίαο) κε πξνηάζεηο γηα ηελ αλάδεημή ηνπο. 

Ναόο Γαθλεθόξνπ Απόιισλα 

Σν ζεκαληηθφηεξν ηεξφ ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο αξραίαο (ζπλεπψο θαη ηεο λεψηεξεο) 

πφιεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ηζηνξηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο εληνπίδνληαη ζηα ηέιε ηνπ 

8
νπ

 - 6
νπ

 αη. π.Υ. Λφγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ, πξνηείλεηαη ε έληαμή ηνπ ζε 

κηα λέα θεληξηθή πιαηεία ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

θηλεκαηνγξάθν (ζχγρξνλε κνξθή πνιηηηζκνχ) θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο 

πνιηηψλ. 

 

Ηεξό Ίζηδνο (4νο αη. π.Υ.), εβαζηείνλ (1νο αη. π.Υ.), νηθία κε κσζατθά (4νο αη. 

π.Υ.), νηθία παλαζελατθώλ ακθνξέσλ (4), ζόινο (4), θξήλε λόηηα ηνπ λανύ ηνπ 

Απόιισλνο (4), παιαίζηξα (4), ινπηξά ιηκαληνύ (2νο αη. π.Υ.) 

Δλνπνίεζε κε πεδνδξφκεζε πνπ ζα νδεγεί ζηελ θεληξηθή πιαηεία, κε ην 

Γαθλεθφξεην. 

Αθξόπνιε 

Γεκηνπξγία κνλνπαηηψλ, κε ιίζηλα έδξαλα, θσηηζκφ ησλ ηνηρψλ. Αλάδεημε 

Θεζκνθνξείνπ θαη Ηεξνχ Αζελάο 

 

Σείρε θαη Γπηηθή πύιε 

Υξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν αη. π.Υ., κε κήθνο πεξίπνπ 4 ρικ. ψδεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο (αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσζηκφηεηα). Φσηηζκφο ηνπ 

κλεκείνπ, κε έκθαζε ζηε Γπηηθή πχιε σο θχξηα είζνδν ηεο πφιεο.  

 

Θέαηξν 

Αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ζε δχν επίπεδα: 

α) εληφο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ κε πεξηνδηθέο ζεκαηηθέο εθζέζεηο,  

β) εθηφο ηνπ ζεάηξνπ ζην βησκαηηθφ πάξθν κε κφληκεο εθζέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Αιιαγή ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ιεηηνπξγία αξραίνπ ζεάηξνπ γηα ηε θηινμελία 

πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ (π.ρ. παλαζελατθνί  ακθνξείο, Δξέηξηα - Αζήλα, Δξεηξηαθή 

Γηάιεθηνο - Λαηηληθή Γιψζζα, ζχγρξνλε ηέρλε) θαη δεκηνπξγία βησκαηηθνχ πάξθνπ 

ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην ζέαηξν (ειαθξηά μχιηλε θαηαζθεπή ζεάηξνπ, θαηαζθεπή 
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μερσξηζηά κεκνλσκέλσλ κεξψλ ηνπ ζεάηξνπ, θχηεπζε ακπειψλα, ρψξνο 

αλαπαξάζηαζεο αλαζθαθήο, ρψξνο αλαπαξάζηαζεο βσκνχ ηέθξαο, ρψξνο 

Μελέδεκνπ, πεξηεγεηέο ζηελ Αζήλα, ηζηνξηθφ αλαζθαθψλ, πσιεηήξην, θηφζθη 

ελεκέξσζεο, ςεθηαθέο πξνβνιέο. Πξφβιεςε γηα ιεηηνπξγία βηβιηαγνξάο θαη αγνξάο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ). 

Οηθίεο πιεζίνλ ηεο Γπηηθήο Πύιεο 

Δλνπνίεζε κε ην Θέαηξν, ην Ναφ ηνπ Γηνλχζνπ θαη ην Γπκλάζην. 

Ναόο Γηνλύζνπ 

Σνπ 4νπ αη. π.Υ. ψδεηαη ζην επίπεδν ηεο ζεκειίσζεο: Δλνπνίεζε κε Θέαηξν, νηθίεο 

θαη Γπκλάζην. 

Βόξεην Γπκλάζην 

4νο αη π.Υ. Υψξνο πξνπνλήζεσλ θαη δηδαζθαιίαο: Δλνπνίεζε κε Θέαηξν, νηθίεο θαη 

Ναφ Γηνλχζνπ. 

Βπδαληηλέο εθθιεζίεο 

Μνλνπάηηα πνπ ζα νδεγνχλ ζε απηέο. Άγηνο Νηθφιανο Ακαξχλζνπ. 

πίηη Καλάξε 

19νο κ.Υ.: Αλάδεημή ηνπ ζε κνπζείν ζρεηηθά κε ηελ λεψηεξε ειιεληθή ηζηνξία, ηε 

δσή ηνπ ππξπνιεηή θαη ην ξφιν ηνπ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία. 

Πεξηνξηζκνί 

 Απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο αμίαο ηεο 

απζεληηθφηεηαο θαη ηεο παιαηφηεηάο ηνπ, πξνθχπηνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί 

ζρεηηθά κε ηελ αλαζηήισζε θαη ηε ρξήζε ησλ κλεκείσλ. Σν ζέαηξν, ιφγσ ηνπ 

εχζξππηνπ πιηθνχ δνκήο ηνπ (ηνπηθφο θξνθαινπαγήο ιίζνο) δελ κπνξεί λα 

ππνζηεί παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο νχηε εληαηηθή ρξήζε. Καη ηα δχν 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζε ήπηα κνξθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην λαφ ηνπ 

Γαθλεθφξνπ Απφιισλνο: ιφγσ ηνπ πιηθνχ δελ κπνξεί λα αλαζηεισζεί γηα λα 

εληζρπζεί ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ κλεκείνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ. 

 Γεχηεξνο πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε λέα πφιε ζπκπίπηεη ρσξηθά 

κε ηελ αξραία. Δπνκέλσο πνιιά απφ ηα αλαζθακκέλα κλεκεία ηεο αξραίαο πφιεο 

δελ κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ ζε έλα αξραηνινγηθφ πάξθν. 
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Αλάιπζε S.W.O.T. γηα ηνλ Πνιηηηζκό 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Τιηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Ύπαξμε επξεκάησλ απφ πνιιέο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο (γεσκεηξηθή 

πεξίνδνο, θιαζηθή αξραηφηεηα θα)  

 Αξραίν ζέαηξν Δξέηξηαο κε πιηθή θαη 

άπιε αμία 

 πίηη ηνπ Καλάξε (κε ζπκβνιηθή αμία 

γηα ηε ζχλδεζε κε ηε λεφηεξε ηζηνξία 

ηνπ ηφπνπ) 

 Σν πδξαγσγείν ησλ Φαξηαλψλ σο 

πιηθή πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηά ηεο 

λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο 

 Ναφο ηνπ Γαθλεθφξνπ Απφιισλα ζε 

θεληξηθφ ζεκείν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

(ην ζεκαληηθφηεξν αξραηνινγηθφ 

εχξεκα) 

 

Άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Σν επβντθφ αιθάβεην πξφγνλνο ηνπ 

ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ 

 Ζ ηζηνξηθή αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

Δξέηξηαο σο λαπηηθή δχλακε ζηελ 

αξραηφηεηα 

 Σν αξραίν ζέαηξν σο θνξέαο ησλ 

λνεκάησλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά 

Τιηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Διιηπήο αλάδεημε ησλ κλεκείσλ 

(θαζαξηζκφο, βιάζηεζε, έιιεηςε 

ζήκαλζεο) 

 Δγθαηάιεηςε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Καλάξε 

 Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο π. Καλ. 

 Δκπινθή πνιιψλ δεκνζίσλ θνξέσλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο κειέηεο, 

απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ησλ 

κλεκείσλ 

 Ο Ναφο ηνπ Γαθλεθφξνπ Απφιισλα 

ζψδεηαη ζε επίπεδν ζεκειίσζεο 

 

Άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Διιηπήο αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο Δξέηξηαο 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

Τιηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Καλάξε 

πξνηίζεηαη λα αληαιιάμεη ηελ 

ηδηνθηεζία κε άιιε έθηαζε. 

Άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Σα Γηνλχζηα απνηεινχλ ζεκαληηθή 

γηνξηή ηεο δεκφζηαο θαη 

ζξεζθεπηηθήο δσήο ηεο Δξέηξηαο γηα 

Τιηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

 Δπαηζζεζία ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο 

ηνπ ζεάηξνπ (επηζθαιήο ε έληνλε 

ρξήζε). 

 Ζ ζπιινγηθή πξνζδνθία (ζηα φξηα 

ηεο «θαληαζίσζεο») ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Δξέηξηαο γηα εθηεηακέλε 

επαλάρξεζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. 
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πνιιά ρξφληα (νξγαλσλφηαλ απφ 

θνηλνχ κε ηξεηο άιιεο επβντθέο 

πφιεηο). 

 ε ζπλδπαζκφ κε ηηο επλντθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

Δξέηξηαο σο λαπηηθήο δχλακεο 

ππάξρεη πξφζεζε γηα επέθηαζε ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ΝΑΟΔ (Ναπηαζιεηηθφο 

Όκηινο Δξέηξηαο). 

 

4.3. Όξακα - Γεληθή ηξαηεγηθή 

Πξνηείλεηαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Δξέηξηαο κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ πνπ ζα βαζίδεηαη ζε δχν θεληξηθνχο ππιψλεο: ηελ πιηθή θαη 

άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ε 

ζηαδηαθή ελίζρπζε κηαο νινθιεξσκέλεο εκπεηξίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο πφιεηο πνπ ζα αληιεί ζηνηρεία απφ ηελ αξραία ηζηνξία ηεο πφιεο, ηε 

λεφηεξε ηζηνξία ηεο πνπ ηε ζπλδέεη κε ηα Φαξά, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο, ζαιάζζηνπ θαη 

επεηξσηηθνχ (ειαηφδαζνο, Πεδνλήζη, Αθξφπνιε θα). 

θνπφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ είλαη: «Η ανάπηςξη και ανάδειξη ηηρ πεπιοσήρ 

ηος Δήμος Επέηπιαρ, ωρ πολιηιζηικού και παπαθεπιζηικού πόλος έλξηρ», κε 

εζηίαζε ζηνπο παξαθάησ επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο: 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

 Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

 Γεκηνπξγία ζπλεθηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ νηθηζηηθνχ 

ηζηνχ ηεο πφιεο. 

 Σνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο: ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Αμηνπνίεζε Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, κέζα απφ ηνπο δχν απηνχο 

θεληξηθνχο άμνλεο. 
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Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο θαη ζρεηίδνληαη άξξεθηα κε 

ηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο: 

α) Πφινο πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (Πνιηηηζκφο). 

β) Αληαγσληζηηθφηεηα - θαηλνηνκία (Οηθνλνκία). 

γ) Κνηλσληθή ζπλνρή - ίζεο επθαηξίεο (Κνηλσλία). 

δ) Πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία - πνηφηεηα δσήο (Πεξηβάιινλ). 

α) Πόινο πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ  

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί έκπξαθηα έλα απφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

ηεο ρψξαο θαη ζπκβάιεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζην Α.Δ.Π. θαη ζηελ νηθνλνκία απηήο. 

Δπίζεο, απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ ηφλσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Πέξαλ ηνπ φηη ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απνηειεί 

κέζν γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

χκκαρνη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη 

νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ παξαζεξηζκφ. Κχξηνο 

ζηφρνο απνηειεί ε πξνζέιθπζε εθείλνπ ηνπ ηχπνπ επηζθέπηε ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη 

γηα κηα αμέραζηε, κνλαδηθή εκπεηξία, κέζα απφ έλα εμαηνκηθεπκέλν/ 

δηαθνξνπνηεκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

β) Αληαγσληζηηθόηεηα - θαηλνηνκία 

Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο πφιεο είλαη ε ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπ αζηηθνχ πνιενδνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηηο 

λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο κέζσ ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζε φια ηα επίπεδα, 

κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε ηθαλφηεηα ηεο πφιεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί αθελφο ζε δχν θχξηνπο άμνλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, θαη αθεηέξνπ ζηε ζπλέξγεηα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ψζηε ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ επλνεί 

θαη ππνζηεξίδεη ελεξγά ηε ζπλεξγαζία, ηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο θαηλνηνκίαο. 
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γ) Κνηλσληθή ζπλνρή - ίζεο επθαηξίεο 

Ζ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο έρεη αλαδεηρζεί σο έλα θεληξηθφ θαη θξίζηκν 

δήηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη αληηζέζεηο θαη αληζφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Δπηδίσμε ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ «Γηαδψκαηνο» νθείιεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε απηψλ, νη λέεο 

ππνδνκέο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, νχησο ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί: α) ε αδηαθνξία 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, β) ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο επαίζζεησλ νκάδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ έκπξαθηα ζε 

εζεινληηθή βάζε θαη γ) ε κείσζε ηεο ηνπηθήο αλεξγίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

θαη αληαγσληζηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

δ) Πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία - πνηόηεηα δσήο 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ θπζηθψλ πφξσλ φζν θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο, απνηειεί πιένλ θεληξηθή επηδίσμε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

επαλάθηεζε ηεο αξρηθήο ζρέζεο ηνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ κε ην νηθηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

πφιεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ε πφιε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εληαίν ζχζηεκα κε ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο, ελψ ε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ην πξψην βήκα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Κνηλή επηδίσμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο Δξέηξηαο ζα πξέπεη λα είλαη επνκέλσο ε 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο δηαθνξέο θαη 

έρνληαο σο ζηφρν: 

 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, 

 ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ, 

 ηελ αλάδεημε ηεο πφιεο σο πφινπ πνιηηηζηηθνχ θαη παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

 ηε βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

 γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Δξέηξηαο. 
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4.4. Πξνηεηλόκελεο Γξάζεηο 

α) ΠΟΛΗΣΗΜΟ  ( ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟ) 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

 Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ. 

 Αλάδεημε ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηεο πφιεο κε επίθεληξν ην Ναφ ηνπ Γαθλεθφξνπ 

Απφιισλα. 

 Αξραηνινγηθφ Πάξθν Βησκαηηθήο Μάζεζεο (Γπηηθή πλνηθία, Αξραίν Θέαηξν, 

Γπκλάζην, Ναφο Γηνλχζνπ). 

 Αλάδεημε Νεφηεξεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο. 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Θαιάζζησλ Αζιεκάησλ. 

 Θέζπηζε θαη Καζηέξσζε ρεηκεξηλψλ αζιεκάησλ. 

β) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ / ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΤΠΟΓΟΜΔ 

 Πξφζβαζε. 

 Βηψζηκε Κηλεηηθφηεηα. 

 Γίθηπα. 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). 

 Καζαξηφηεηα. 

γ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ / ΣΟΤΡΗΜΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 Αλάδεημε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 Σνπξηζηηθή αλάδεημε ηνπ Νεζηνχ ησλ Ολείξσλ. 

δ) ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο 

Δξέηξηαο. 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάδεημεο ηνπ ηφπνπ ηνπο. 
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ηξαηεγηθόο Άμνλαο: Πνιηηηζκόο (θαη Αζιεηηζκόο) 

Τπνάμνλαο 1. ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ηόρνο 1.1 ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Πιαίζην θαη 

δξάζεηο
2
 

1.1.1 Καηαγξαθή, νξηνζέηεζε, πεξίθξαμε θαη αλάδεημε 

θάζε κεκνλσκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. 

1.1.2 Φχιαμε, ζήκαλζε, καθέηεο θαη βνεζεηηθφ πιηθφ 

εληφο ησλ πεξηθξαγκέλσλ ρψξσλ (ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, ράξηεο, θσηνγξαθίεο, ρψξνπο ζθίαζεο θαη 

αλάπαπζεο επηζθεπηψλ). 

1.1.3 Δπέθηαζε δηαδξνκήο ελνπνίεζεο ησλ κλεκείσλ 

κέρξη ηελ Αθξφπνιε κε δεκηνπξγία ζηάζεσλ 

ζήκαλζεο. 

1.1.4 ρεδηαζκφο δηαδξνκήο πεξηπάηνπ ζηα ηείρε κε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Schaubert – Κιεάλζε ζηα 

ζχγρξνλα δεδνκέλα. 

1.1.5 Γεκηνπξγία ςεθηαθήο μελάγεζεο κε εθαξκνγή γηα 

θηλεηά. 

1.1.6 Γεκηνπξγία εηδηθνχ δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ - 

"Παλφξακα Αθξνπφιεσο".  

Πεξηνξηζκνί 

Ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν έξγν. 

Ηδηαίηεξα θνζηνβφξν έξγν. 

Απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνεξγαζία. 

Δκπιεθόκελνη 
ΤΠ.ΠΔ / ΤΠ.ΠΟ. / Γήκνο Δξέηξηαο / Σνπηθή θνηλσλία / 

Γηάδσκα. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ 

Υνξεγίεο 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Καζηέξσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο ζεζκνχ. 

 Απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. 

 Τπνζηήξημε απηψλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ ηνπ 

εζεινληηζκνχ. 

Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ θαθή πξνψζεζε. 

 Ζ κε αλεχξεζε ρνξεγηψλ. 

 Ζ κηθξή απήρεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. 

                                                           
2
 Ζ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ θάζε ζηφρνπ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηε νκάδα εθηηκψκελνπ θφζηνπο ζηελ 

νπνία αλήθεη θάζε δξάζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε θάζε πινπνίεζεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Βι. 

ελφηεηα  4.1 ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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Δπθαηξίεο 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Δξέηξηαο σο λαπηηθήο 

δχλακεο ζηελ αξραηφηεηα. 

 πκκεηνρή ηεο λέαο γεληάο ζηνλ αζιεηηζκφ. 

 Αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Αιιαγή ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 χλδεζε ηεο πφιεο κε ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ 

αζιεηηζκνχ. 

Οκάδα Κόζηνπο
3
 > 500.001 € 

Φάζε πινπνίεζεο 
Οη πξψηεο ηξεηο παξαπάλσ δξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Α‟ θάζε 

πινπνίεζεο θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο ζηε Β‟ θάζε. 

 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο πξνηεηλόκελεο ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθώλ 

ρώξσλ 

 

 

(1) Άμνλαο 

Γαθλεθόξνπ 

Απόιισλα  

(2) 

Πεξίπαηνο 

ζηα ηείρε 

(3) 

Αξραηνινγηθ

ό πάξθν 

βησκαηηθήο 

κάζεζεο 

(4) 

Παλόξακα 

Αθξόπνιεο 

 

  

                                                           
3
 Αθνξά ζηελ εθηίκεζε γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζηφρνπ ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ. Σν θφζηνο 

θάζε δξάζεο αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή νκάδα θφζηνπο. 
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Τπνάμνλαο 1. ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ηόρνο 

1.2 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΖ 

ΠΟΛΖ ΜΔ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ ΣΟ ΝΑΟ ΣΟΤ 

ΓΑΦΝΖΦΟΡΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΟ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.2.1 ηαδηαθή ήπηα αλάπιαζε ηνπ θεληξηθνχ άμνλα 

θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ην Γαθλεθφξεην. 

1.2.2 Ννεκαηηθή θαη θπζηθή αλάδεημε ηνπ Γαθλεθνξείνπ 

σο εκβιεκαηηθνχ κλεκείνπ ηεο πφιεο (ζήκαλζε, 

θσηηζκφο, μελαγήζεηο, πιαηζίσζε κε εθδειψζεηο 

θα). 

1.2.3 Υσξνζέηεζε ρξήζεσλ γεο πρ. δεκηνπξγία ζεξηλνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ, θαζηέξσζε ζεκαηηθήο ππαίζξηαο 

αγνξάο θ.α. 

Πεξηνξηζκνί 
Απαηηεί νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνεξγαζία. 

Απαηηεί ηελ παξάιιειε δξάζε πνιιψλ θνξέσλ. 

Δκπιεθόκελνη 
ΤΠ.ΠΔ / ΤΠ.ΠΟ. / Γήκνο Δξέηξηαο / Σνπηθή θνηλσλία / 

Γηάδσκα. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ 

Υνξεγίεο 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Δλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε - ελεξγνπνίεζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ Αξρψλ. 

 Καηάιιειε πξνβνιή ηνπ έξγνπ.  

Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε πξνυπνινγηζκνχ. 

 Γξαθεηνθξαηία. 

 Ζ κηθξή απήρεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. 

Δπθαηξίεο 

 Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

 πλδπαζκφο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οκάδα Κόζηνπο 100.001 - 500.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο 
Ζ δξάζε 1.2.1 αλήθεη ζηελ Α‟ θάζε, ελψ νη άιιεο δχν ζηελ 

Β‟ θάζε πινπνίεζεο. 

 

 

 



76 
 

Τπνάμνλαο 1. ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ηόρνο 

1.3 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ (ΓΤΣΗΚΖ ΤΝΟΗΚΗΑ, ΑΡΥΑΗΟ 

ΘΔΑΣΡΟ, ΓΤΜΝΑΗΟ, ΝΑΟ ΓΗΟΝΤΟΤ) 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.3.1 Γεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ βησκαηηθήο κάζεζεο απφ 

εηδηθνχο εθπαηδεπηέο (πρ. ζπκκεηνρή ζε 

αλαπαξάζηαζε αλαζθαθήο). 

1.3.2 Ξελάγεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεάηξνπ ζε κηθξέο 

νκάδεο. 

1.3.3 Υσξνζέηεζε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζεάηξνπ. 

1.3.4 Αλαβίσζε αζιεηηθψλ θαη κνπζηθψλ εθδειψζεσλ. 

1.3.5 Βησκαηηθά παηρλίδηα γηα ηα παηδηά (γηα ζέκαηα 

πνιηηηζκνχ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη δξάζεσλ 

βησζηκφηεηαο). 

1.3.6 Γεκηνπξγία εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ εθηφο 

ζεάηξνπ κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο παξαζηάζεσλ θαη 

εθδειψζεσλ. 

1.3.7 Απνθαηάζηαζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ (ζχκθσλα κε 

ηελ ππφ εθπφλεζε αξρηηεθηνληθή κειέηε). 

1.3.8 Αλαζηήισζε νξηζκέλσλ κεξψλ ηνπ ζεάηξνπ κε 

ηξφπν αλαζηξέςηκν θαη δηαθξηηφ. 

Πεξηνξηζκνί 

 Ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν έξγν. 

 Ηδηαίηεξα θνζηνβφξν έξγν. 

 Απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνεξγαζία. 

 Δκπινθή πνιιψλ θνξέσλ. 

Δκπιεθόκελνη 
ΤΠ.ΠΔ / ΤΠ.ΠΟ. / Γήκνο Δξέηξηαο / Σνπηθή θνηλσλία / 

Γηάδσκα. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

 Δ 

 Υνξεγίεο 

 Δπξσπατθά πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Καηάιιεινο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ. 

 Καηάιιειε πξνβνιή ηνπ έξγνπ. 
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Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. 

 Έιιεηςε πξνυπνινγηζκνχ. 

 Ζ κηθξή απήρεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. 

Δπθαηξίεο 

 Δλίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα 

ησλ λέσλ, ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ. 

Οκάδα Κόζηνπο 

100.001 - 500.000 € 

(Οη πξψηεο δχν δξάζεηο απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη εζεινληηθνχ 

ραξαθηήξα) 

Φάζε πινπνίεζεο 
Οη πξψηεο ηξεηο δξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Α‟ θάζε, ελψ νη 

ππφινηπεο ππάγνληαη ζηελ Β‟ θάζε πινπνίεζεο. 

 

Τπνάμνλαο 1. ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ηόρνο 
1.4 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΝΔΟΣΔΡΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.4.1 Μνξθνινγηθφο έιεγρνο λεφηεξσλ θηηζκάησλ ζε 

γεηηλίαζε κε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

1.4.2 Δθαξκνγή ηεο κειέηεο ηεο Διβεηηθήο Αξραηνινγηθήο 

ρνιήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεξεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

1.4.3 Απαιινηξίσζε θαη αλάδεημε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Καλάξε 

σο ζπκβφινπ ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο θαη 

λνεκαηηθή ζχλδεζε κε ην πδξαγσγείν ησλ 

Φαξηαλψλ. 

Πεξηνξηζκνί 

Ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν έξγν. 

Απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνεξγαζία. 

Δλδερφκελεο έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. 

Γξαθεηνθξαηία 

Δκπιεθόκελνη ΤΠ.ΠΔ / ΤΠ.ΠΟ. / Γήκνο Δξέηξηαο / Γηάδσκα. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ 

Υνξεγίεο 

Δπξσπατθά πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα. 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 σζηή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. 

 πκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. 

 Έιιεηςε πξνυπνινγηζκνχ. 

 Ζ κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. 

Δπθαηξίεο 

 Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

 ηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 Πξνβνιή ηεο πεξηνρήο κειέηεο, σο έλαο ζεκαληηθφο 

πνιηηηζηηθφο πφινο. 

Οκάδα Κόζηνπο 100.001 - 500.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο Όιεο νη δξάζεηο απηνχ ηνπ ζηφρνπ αλήθνπλ ζηε Β‟ θάζε. 

 

Τπνάμνλαο 2. ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ηόρνο 
2.1 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΘΑΛΑΗΩΝ 

ΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.1.1 Μεηαθνξά ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ΝΑΟΔ ζην 

Πεδνλήζη. 

2.1.2 Αλάπηπμε αζιεηηθψλ ηκεκάησλ ζηα εμήο αζιήκαηα: 

kite surfing, canoe kayak, ηζηηνπινΐα ηξηγψλνπ θαη 

scuba diving. 

2.1.3 Πξνγξακκαηηζκφο θαη θαζηέξσζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

2.1.4 Γεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε γηα 1ε θνξά αγψλεο 

θσπειαζίαο/ηζηηνπινΐαο κεγάινπ κήθνπο 

(Παλεπβντθφο γχξνο). 

2.1.5 Πξφηππν πξνπνλεηηθφ θέληξν γηα έλα ή δχν 

αζιήκαηα. 

Πεξηνξηζκνί 

 Με παξαρψξεζε θάπνηνπ ρψξνπ. 

 Γελ ππάξρεη ζηήξημε απφ αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. 

 Με ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

 Απαηηεί ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζαιάζζηα 

πεξηνρή (scuba diving). 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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Δκπιεθόκελνη 
ΝΑΟΔ / Γήκνο Δξέηξηαο θαη Υαιθίδαο / Σνπηθνί ζχιινγνη / 

Σνπξηζηηθνί πξάθηνξεο / Σνπηθή θνηλσλία / Ζ ιηκεληθή αξρή. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Υνξεγίεο / Σνπηθνί θαη Αζιεηηθνί ζχιινγνη / Δζληθνί Πφξνη 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Καζηέξσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο ζεζκφ. 

 Απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. 

 Τπνζηήξημε απηψλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ ηνπ 

εζεινληηζκνχ. 

 Τπνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ηελ 

Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία. 

Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ θαθή πξνψζεζε. 

 Ζ κε αλεχξεζε ρνξεγηψλ. 

 Ζ κηθξή απήρεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. 

Δπθαηξίεο 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Δξέηξηαο σο λαπηηθήο 

δχλακεο ζηελ αξραηφηεηα. 

 πκκεηνρή ηεο λέαο γεληάο ζηνλ αζιεηηζκφ. 

 Αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Αιιαγή ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 χλδεζε ηεο πφιεο κε ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ 

αζιεηηζκνχ. 

 Πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ κέζσ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ. 

 Πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ κέζσ αζιεηηθψλ δξψκελσλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Οκάδα Κόζηνπο 10.001 - 100.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο 
Οη πξψηεο ηξεηο δξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Α‟ θάζε, ελψ νη 

ππφινηπεο ππάγνληαη ζηελ Β‟ θάζε πινπνίεζεο. 

 

Τπνάμνλαο 2. ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ηόρνο 
2.1 ΘΔΠΗΖ & ΚΑΘΗΔΡΩΖ ΥΔΗΜΔΡΗΝΩΝ 

ΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.2.1 Γεκηνπξγία αγψλα αλάβαζεο ζηελ Αθξφπνιε γηα 

παηδηά. 

2.2.2 Καζηέξσζε εκη-καξαζσλίνπ κε αθεηεξία ηε Υαιθίδα 
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θαη ηεξκαηηζκφ ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Δξέηξηαο. 

2.2.3 Γεκηνπξγία πίζηαο downhill ζηελ πεξηνρή ηεο έηηαο 

θαη θαζηέξσζε εηήζηνπ αζιεηηθνχ αγψλα. 

Πεξηνξηζκνί 

 Απαηηεί ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Γελ ππάξρεη ζηήξημε απφ αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. 

 Με ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

Δκπιεθόκελνη 
ΝΑΟΔ / Γήκνο Δξέηξηαο θαη Υαιθίδαο / Σνπηθνί ζχιινγνη / 

Σνπξηζηηθνί πξάθηνξεο / Σνπηθή θνηλσλία. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Υνξεγίεο / Σνπηθνί θαη Αζιεηηθνί ζχιινγνη / Δζληθνί Πφξνη 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Καζηέξσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο ζεζκνχ. 

 Απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. 

 Τπνζηήξημε απηψλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ ηνπ 

εζεινληηζκνχ. 

 Τπνζηήξημε ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ηελ 

Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία. 

Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ θαθή πξνψζεζε. 

 Ζ κε αλεχξεζε ρνξεγηψλ. 

 Ζ κηθξή απήρεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ. 

Δπθαηξίεο 

 πκκεηνρή ηεο λέαο γεληάο ζηνλ αζιεηηζκφ. 

 Αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Αιιαγή ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 χλδεζε ηεο πφιεο κε ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ 

αζιεηηζκνχ. 

Οκάδα Κόζηνπο 

10.001 - 100.000 € 

(Ζ δξάζε 2.2.1 είλαη εζεινληηθνχ ραξαθηήξα). 

Ζ πην θνζηνβφξα δξάζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε 2.2.3. 

Φάζε πινπνίεζεο 

Καη νη ηξεηο δξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Β΄ θάζε πινπνίεζεο, 

θαζψο θξίλνπκε φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, απαηηείηαη ε 

πινπνίεζε θαη ε επίηεπμε πξνεγνχκελσλ ζηφρσλ. 
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ηξαηεγηθόο Άμνλαο: Β. Τπνδνκέο / Πεξηβάιινλ 

Τπνάμνλαο 1. ΤΠΟΓΟΜΔ 

ηόρνο 1.1 ΠΡΟΒΑΖ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.1.1 Δπαξθήο θαη ζαθήο ζήκαλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

1.1.2 Αλαβάζκηζε αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

1.1.3 Αλαβάζκηζε ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. 

1.1.4 Άξηηα νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ. 

Πεξηνξηζκνί 

 Ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν έξγν. 

 Ηδηαίηεξα θνζηνβφξν έξγν. 

 Απαηηεί κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνεξγαζία 

απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

 Γξαθεηνθξαηία 

Δκπιεθόκελνη ΤΠ.ΠΔ / ΤΠ.ΠΟ. / Γήκνο Δξέηξηαο 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Έληαμε ηνπ ηφρνπ ζην Δ 

Δζληθνί Πφξνη 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο. 

 σζηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ. 

Κίλδπλνη 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 Υακειή απνξξνθεζηκφηεηα θνλδπιίσλ απφ ην Δ θαη 

ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο. 

 Με ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ. 

Δπθαηξίεο 

 Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. 

 Αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζε πνιηηηζκηθνχο θαη θπζηθνχο 

πφξνπο. 

Οκάδα Κόζηνπο 

100.001 - 500.000 € 

πγθεθξηκέλα ε δξάζε 1.1.4 ελδερνκέλσο λα είλαη 

απαγνξεπηηθή απφ άπνςε θφζηνπο. 

Φάζε πινπνίεζεο 
Ζ Γξάζε 1.1.1 αλήθεη ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο, ελψ νη 

ππφινηπεο ζηελ Β‟ θάζε. 
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Τπνάμνλαο 1. ΤΠΟΓΟΜΔ 

ηόρνο 1.2 ΒΗΩΗΜΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.2.1 Δπηζθεπή πεδνδξνκίσλ. 

1.2.2 Βειηίσζε θαηάζηαζεο ειεθηξνθσηηζκνχ, κε έκθαζε 

ζην παξαιηαθφ κέησπν θαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο. 

1.2.3 Αλάπηπμε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ. 

1.2.4 Αλάπιαζε θαη αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Πεξηνξηζκνί 
 Έιιεηςε πξνυπνινγηζκνχ. 

 Κνζηνβφξα έξγα. 

Δκπιεθόκελνη Γήκνο Δξέηξηαο 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Έληαμε ηνπ ηφρνπ ζην Δ 

Δζληθνί Πφξνη 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 
Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο. 

σζηφο ζπληνληζκφο δξάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

Κίλδπλνη 

 Υακειή απνξξνθεζηκφηεηα θνλδπιίσλ απφ ην Δ θαη 

ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο. 

 Με ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ. 

 Με νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο. 

Δπθαηξίεο 

 Αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ζην 

παξαιηαθφ κέησπν. 

 Κίλεηξα γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο. 

 Δμσζηξέθεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Οκάδα Κόζηνπο 100.001 - 500.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο 
Οη πξψηεο δχν δξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο, 

ελψ νη ππφινηπεο δχν ζηελ Β‟ θάζε. 

 

Τπνάμνλαο 1. ΤΠΟΓΟΜΔ 

ηόρνο 1.3 ΓΗΚΣΤΑ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.3.1 Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ θαη δηθηχνπ χδξεπζεο. 

1.3.2 Αλάπηπμε δηθηχσλ επξπδσληθφηεηαο (ΣΠΔ). 
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Πεξηνξηζκνί 
 Υξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα έξγα. 

 Έιιεηςε πξνυπνινγηζκνχ. 

Δκπιεθόκελνη ΤΠΔΥΧΓΔ / Γήκνο Δξέηξηαο 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δζληθνί Πφξνη 

Δ 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο. 

 σζηφο ζπληνληζκφο δξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Κίλδπλνη 

 Υακειή απνξξνθεζηκφηεηα θνλδπιίσλ απφ ην Δ θαη 

ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο. 

 Με νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο. 

Δπθαηξίεο 

 Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 Πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο. 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα φινπο. 

Οκάδα Κόζηνπο 100.001 - 500.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο Β‟ θάζε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

 

Τπνάμνλαο 2. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ηόρνο 2.1 ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΑΠΔ) 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.1.1 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθά θέληξα γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

2.1.2 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζσ 

εθδειψζεσλ, πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη 

εξγαζηεξίσλ βησκαηηθήο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ΑΠΔ. 

2.1.3 Δγθαηάζηαζε θάδσλ αλαθχθισζεο, 

θνκπνζηνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιαδηψλ 

(πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη βησζηκφηεηα πάξθνπ). 

Πεξηνξηζκνί 

 Ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν έξγν. 

 Ηδηαίηεξα θνζηνβφξν έξγν. 

 Απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη ηδηαίηεξε πξνεξγαζία. 

 Έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηερλνγλσζίαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

αλαθνξηθά κε ηηο ΑΠΔ. 
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Δκπιεθόκελνη 

ΤΠΔΥΧΓΔ / Γήκνο Δξέηξηαο / Γηεζλείο θαη Σνπηθέο 

νξγαλψζεηο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο / Σνπηθή Κνηλσλία 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Δ / Δζληθνί Πφξνη / Ηδησηηθά Κεθάιαηα 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 
Δλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

σζηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Κίλδπλνη 

 Διιηπήο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

 Δπηθπιαθηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο – έιιεηςε 

γλψζεσλ ζε ζέκαηα ΑΠΔ. 

 Έιιεηςε πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπθαηξίεο 

 Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Αλάπηπμε «πξάζηλεο» επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Οηθνινγηθή αθχπληζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Δηζαγσγή ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ πεξηνρή. 

Οκάδα Κόζηνπο 100.001 - 500.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο Β‟ θάζε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

 

Τπνάμνλαο 2. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ηόρνο 2.2 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.2.1 Σαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ κλεκείσλ. 

2.2.2 Δζεινληηθφο θαζαξηζκφο  ζεκείσλ πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (Νεζί νλείξσλ, ειαηφδαζνο έηηαο 

θα). 

2.2.3 Καζαξηζκφο ηνπ Παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη έληαμε 

ηεο επξχηεξεο αθηνγξακκήο ζηηο παξαιίεο κε 

γαιάδηα ζεκαία. 

Πεξηνξηζκνί 
 Έιιεηςε εζεινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Έιιεηςε δεκνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δκπιεθόκελνη Γήκνο Δξέηξηαο / Σνπηθνί χιινγνη 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Δζεινληηζκφο / Κνλδχιηα ηνπ Γήκνπ 

Κξηηήξηα επηηπρίαο  Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Κίλδπλνη Έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. 
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Δπθαηξίεο 
 Γηαθχιαμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Πξνζέιθπζε ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. 

Οκάδα Κόζηνπο 10.001 - 50.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο Α‟ θάζε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

 

ηξαηεγηθόο Άμνλαο: Γ. Οηθνλνκία / Σνπξηζκόο 

Τπνάμνλαο 1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ηόρνο 
1.1 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΓΗΑΗΣΔΡΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ 

ΣΟΠΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.1.1 πλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ειαηνπαξαγσγψλ γηα ηελ απφ 

θνηλνχ δεκηνπξγία, πξνψζεζε θαη πξνβνιή ελφο απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηνπηθά πξντφληα ηεο 

πεξηνρήο. 

1.1.2 Γεκηνπξγία ελφο πεηπρεκέλνπ brand name κε 

παλειιήληα & επξσπατθή αλαγλσξηζηκφηεηα (ΠΟΠ). 

1.1.3 Γεκηνπξγία πξφηππνπ θέληξνπ ηππνζεξαπείαο γηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Πεξηνξηζκνί 

 Μεγάιν θφζηνο πινπνίεζεο. 

 Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο. 

 Έιιεηςε ππνδνκψλ. 

 Απνπζία πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ηππνζεξαπεία. 

 Έιιεηςε ζπλεξγηψλ. 

Δκπιεθόκελνη 

Ηππηθφο φκηινο Δξέηξηαο / Σνπηθή απηνδηνίθεζε / Ηδηψηεο / 

Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ / χιινγνη αηφκσλ κε εηδηθέο 

ηθαλφηεηεο / Σνπηθνί ζχλδεζκνη ειαηνπαξαγσγψλ / ΚΔΤ / 

Αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο / Φνξείο πηζηνπνίεζεο. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ / Ηδησηηθά Κεθάιαηα / Δηαηξηθέο θαη αηνκηθέο ρνξεγίεο / 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (Leader) 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Τςειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε θαηαμίσζε ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

 Ζ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ σο local brand 

name. 

Κίλδπλνη 
Κελφ επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ. 
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Δπθαηξίεο 
Γεκηνπξγία ελφο πεηπρεκέλνπ brand name κε παλειιήληα & 

επξσπατθή αλαγλσξηζηκφηεηα. 

Οκάδα Κόζηνπο 
100.001 - 500.000 € 

(Ζ Γξάζε 1.1.1 είλαη εζεινληηθνχ ραξαθηήξα). 

Φάζε πινπνίεζεο 
Ζ Γξάζε 1.1.1 αλήθεη ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο, ελψ νη 

ππφινηπεο δχν ζηελ Β‟ θάζε. 

 

4.5. Άιιεο Πξνηεηλόκελεο Γξάζεηο 

Νεζί ησλ Ολείξσλ (Πεδνλήζη) 

Ζ πξαγκαηηθή νλνκαζία ηνπ λεζηνχ ησλ νλείξσλ είλαη Πεδνλήζη, ιφγσ ηεο κηθξήο 

γέθπξαο πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ην ελψλεη κε ηελ πφιε ηεο Δξέηξηαο. Σν λεζί 

ησλ νλείξσλ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 66 ζηξέκκαηα, κέζα ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ιηκεληθά έξγα, φπσο ην κηθξφ αιηεπηηθφ θαηαθχγην θαη ν 

θπκαηνζξαχζηεο. 

 

 

Σν Νεζί ησλ Ολείξσλ 

Ηζηνξηθά ην Νεζί ησλ Ολείξσλ παξαρσξήζεθε ζηελ θνηλφηεηα Φαξηαλψλ απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. Αξρηθά ε θπξηφηεηα, ε ρξήζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ λεζηνχ 
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είρε παξαρσξεζεί ζηνλ ΔΟΣ, κε ζπληαθηηθή πξάμε γηα ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα 

ρξφληα. 

Μεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη κεηά απφ 

ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ Δξέηξηαο, ε ρξήζε θαη ε εθκεηάιιεπζε επηζηξέθεη ζην δήκν 

κέρξη ην 2045, νπφηε θαη εθπλέεη ε ηζρχο ηεο ζπληαθηηθήο πξάμεο. Ζ θπξηφηεηα 

δειαδή, αιιά θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ λεζηνχ αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ δήκν Δξέηξηαο, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην λνηθηάζεη γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκεί. 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε νη ππνδνκέο πνπ πθίζηαληαη ζην λεζί είλαη νη εμήο: 

 Ξελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν θεληξηθά θηίξηα, ηα 

νπνία ζηεγάδνπλ ζπλνιηθά 52 δσκάηηα 

 Αλάκεζα ζην φκνξθν πεπθνδάζνο ππάξρνπλ δηάζπαξηα 46 bungalows κε 

ππέξνρε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα ζε φπνην ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη ν επηζθέπηεο. 

 Δγθαηαζηάζεηο mini golf, ηέληο, βφιετ, πηλγθ πνλγθ θαη παηδηθή ραξά 

 Γπλαηφηεηα parking 300 ζέζεσλ, εζηηαηφξην θαη beach bar. 

 Έλα εθθιεζάθη ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ην νπνίν ελδείθλπηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε γακήιησλ ηειεηψλ θαη δεμηψζεσλ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ. 

 Γπλαηφηεηα νξγάλσζεο κίλη ζπλεδξίσλ, θαζψο θαη εθδειψζεσλ 

 Μηθξφ ζέαηξν αλνηρηνχ ηχπνπ. 

Αμηνιόγεζε 

Οη παξαπάλσ ππνδνκέο, δπζηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπο 

θαη ζηελ απαμίσζε πνπ θέξλεη ν ρξφλνο ζην πέξαζκα ηνπ. Οη πξνηάζεηο πνπ ηέζεθαλ 

πξνο κειέηε, ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπιαζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

λεζηνχ είλαη νη εμήο: 

Τπνάμνλαο 2. ΣΟΤΡΗΜΟ 

ηόρνο 
2.1 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΝΖΗΟΤ ΣΩΝ 

ΟΝΔΗΡΩΝ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.1.1 Αλάπιαζε ηνπ ιηκέλα/καξίλαο κε ζπγθεθξηκέλε 

δπλακηθφηεηα γηα πξνζάξαμε ζθαθψλ κηθξνχ 

κήθνπο. 

2.1.2 Γεκηνπξγία ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ. 

2.1.3 Καζηέξσζε θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ (ληνθηκαληέξ 

κηθξνχ κήθνπο, ληνθηκαληέξ ηζηνξηθψλ/πνιηηηζηηθψλ 
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αλαδξνκψλ). 

2.1.4 Γεκηνπξγία εηδηθή απνβάζξαο γηα ηελ πξνζάξαμε ηνπ 

ζεκαηηθνχ θαξαβηνχ. 

2.1.5 Γεκηνπξγία μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ππφ κνξθή camp 

κε bungalows. 

Πεξηνξηζκνί 

 Μεγάιν θφζηνο πινπνίεζεο (Γξάζε 3.2.5). 

 Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ππάγεηαη ην 

λεζί θαη ην νπνίν απνηειεί εκπφδην γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ απφ θάπνηνλ κειινληηθφ επελδπηή. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δκπιεθόκελνη 
Κξάηνο / Σνπηθή Απηνδηνίθεζε & ξπζκηζηηθνί θνξείο / 

Σνπηθή θνηλσλία & ζχιινγνη (ΝΑΟΔ) / Δπελδπηέο 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ / Κεθάιαηα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (εγρψξην & 

εμσηεξηθφ) 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

 Αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο (city 

brand name). 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εηζξνψλ ηεο πεξηνρήο. 

Κίλδπλνη 

 Κίλδπλνο απνςίισζεο ηνπ Νεζηνχ ησλ Ολείξσλ. 

ηφρνο είλαη λα θαηαζθεπαζηνχλ bungalows 

δηαηεξψληαο ηε ζπλνρή ζηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ 

ρψξν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηφζν απηνχ, φζν θαη 

ηεο γεληθφηεξεο αηζζεηηθήο ηνπ. 

Δπθαηξίεο 

 Αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ. 

 Αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξηνρή 

ηεο Δξέηξηαο. 

 Γεκηνπξγία πφινπ έιμεο γηα ηελ πεξηνρήο ηεο 

Δξέηξηαο. 

 Γεπηεξεχνπζεο νηθνλνκηθέο εηζξνέο ζηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο. 

 Πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ νινθιεξσκέλα / 

εμεηδηθεπκέλα ηνπξηζηηθά πξντφληα. 
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Οκάδα Κόζηνπο 100.001 - 500.000 € 

Φάζε πινπνίεζεο 
Ζ Γξάζε 3.1.1 αλήθεη ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο, ελψ νη 

ππφινηπεο ζηε Β‟ θάζε. 

  

Κπξηόηεηα 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε θπξηφηεηα ηνπ λεζηνχ 

ππάγεηαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γήκν ηεο Δξέηξηαο. Οη 

ηνπηθνί ζχιινγνη ηεο Δξέηξηαο ελαληηψλνληαη ζην Γήκν θαη έρνπλ έξζεη ζε ξήμε κε 

απηφλ γηαηί έρνπλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο ιατθήο βάζεο ζηελ νπνία 

ζα πεξηέιζεη ε θπξηφηεηα ηνπ λεζηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηειηθά απφ ηελ 

ίδηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 

Χζηφζν, ηφζν ε Πνιηηεία, φζν θαη ε δηθή καο πεπνίζεζε θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Πεπνίζεζε καο είλαη φηη ε θπξηφηεηα ζα έπξεπε λα πεξάζεη ζε έλαλ 

κειινληηθφ επελδπηή κε ηε κνξθή ηεο παξαρψξεζεο ηνπ λεζηνχ πξνο αμηνπνίεζε γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 20ηία ή 30ηία). Οπζηαζηηθά κέζσ απηήο ηεο πξάμεο - 

«κεηαβίβαζεο» ην λεζί ησλ νλείξσλ ζα απνθηνχζε πξνζηηζέκελε αμία (added value) 

θαη ζα δηακνξθσλφηαλ ζε θέληξν ζαιάζζησλ αζιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ζε έλα 

παξαζεξηζηηθφ πφιν έιμεο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ έηνπο. 

Κξηηήξηα γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο (reposititioning) ηνπ λεζηνύ ησλ 

νλείξσλ σο ζύλζεηνπ ζέξεηξνπ αλαςπρήο (branded name resort). 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη εθηίκεζε αμίαο ηνπ λεζηνχ ησλ νλείξσλ θαη ησλ 

ππαξρφλησλ ππνδνκψλ θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ. 

 Έξεπλα αγνξάο θαη ζε παξφκνηα ζέξεηξα αλαςπρήο (benchmarking), ηφζν ζηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 4* ή 

5* κε ηε κνξθή bungalows. 

 Αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ελφο ζχλζεηνπ branded name resort. 

 Αμηνιφγεζε ησλ αθφινπζσλ αγνξψλ: α) Ξελνδνρεία, β) Πνιηηηζκφο, γ) Αγνξά 

Θεακάησλ (managed attractions), δ) Αζιεηηζκφο, ε) Μαξίλα, ζη) Θεξηλφο 

Κηλεκαηνγξάθνο θαη δ) Θεκαηηθφ μχιηλν θαξάβη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπλνιηθνχ ρεδίνπ Γεληθήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (Master Planning Strategy for 

Sustainable Growth). 
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 Έξεπλα αγνξάο θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε γηα πξννπηηθέο επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

θαη αλαδεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζέξεηξα. 

 

Τπνάμνλαο 2. ΣΟΤΡΗΜΟ 

ηόρνο 

2.2 ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟΤ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ ΞΤΛΗΝΟΤ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΑΡΑΒΗΟΤ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.2.1 Μειέηε γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεκαηηθνχ θαξαβηνχ 

σο παξάιιειε γξακκή πισηήο ζχλδεζεο Δξέηξηαο - 

Χξσπνχ. 

2.2.2 Μειέηε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δηαδξνκήο/μελάγεζεο 

πνπ ζα θάλεη ην θαξάβη θαηά κήθνο ηεο παξάθηηαο 

αθηήο ηεο Δξέηξηαο θαη γχξσ απφ ηα 3 λεζηά πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζ' απηή. 

2.2.3 Δπηινγή θαη δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ μχιηλνπ 

θαξαβηνχ, ψζηε λα παξάζρεη κηα κνλαδηθή βησκαηηθή 

εκπεηξία, κέζα απφ ηελ μελάγεζε θαη ηελ αλαδξνκή 

πνπ ζα πξνζθέξεη ζηελ αξραία Δξέηξηα σο λαπηηθή 

δχλακε εθείλεο ηεο επνρήο. 

Πεξηνξηζκνί 

 Σα εκπιεθφκελα κέξε. 

 Ζ ηδησηηθήο θχζεσο ραξαθηήξα ησλ άιισλ λεζηψλ. 

 Οη ιηκεληθέο αξρέο. 

 Ζ έιιεηςε καξίλαο. 

Δκπιεθόκελνη 

 Σν «Γηάδσκα» σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ μελαγνχ 

 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θαξαβηνχ (επελδπηήο). 

 Οη ιηκεληθέο αξρέο. 

 Ο Γήκνο. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ / Ηδησηηθά θεθάιαηα (Αλάζεζε ηνπ «έξγνπ» κέζσ 

δηαγσληζκνχ). 

Κξηηήξηα επηηπρίαο  
 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εηζξνψλ ηεο πεξηνρήο. 

Κίλδπλνη 

 Ζ γξαθεηνθξαηία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

 Σα εκπιεθφκελα κέξε 

 Δλδερνκέλσο ε ηνπηθή θνηλσλία. 
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Δπθαηξίεο 

 Αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξηνρή 

ηεο Δξέηξηαο. 

 Γεκηνπξγία πφινπ έιμεο γηα ηελ πεξηνρήο ηεο 

Δξέηξηαο. 

 Γεπηεξεχνπζεο νηθνλνκηθέο εηζξνέο ζηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο. 

 Πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ νινθιεξσκέλα / 

εμεηδηθεπκέλα ηνπξηζηηθά πξντφληα. 

Οκάδα Κόζηνπο 
< 10.000€ (γηα ηηο πξψηεο δχν δξάζεηο) 

100.001 - 500.000 € γηα ηε Γξάζε 2.2.3 

Φάζε πινπνίεζεο 
Ζ Γξάζε 3.1.1 αλήθεη ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο, ελψ νη 

ππφινηπεο ζηελ Β‟ θάζε. 
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ηξαηεγηθόο Άμνλαο: Γ. Κνηλσλία 

Τπνάμνλαο 1. ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

ηόρνο 

1.1 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖ 

ΔΡΔΣΡΗΑ 

Πιαίζην θαη δξάζεηο 

1.1.1 Γεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ 

ζηηο αλαζθαθέο απφ ηελ Διβεηηθή Αξραηνινγηθή 

ρνιή. 

1.1.2 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

1.1.3 Θεξηλά workshop / work camps γηα θνηηεηέο 

αξραηνινγηθψλ ζρνιψλ (θαη απφ ην εμσηεξηθφ). 

Πεξηνξηζκνί   

Δκπιεθόκελνη 

 Σν «Γηάδσκα» αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη 

πινπνίεζε ησλ ζεξηλψλ workshop/work camps 

 Ζ Αξραηνινγηθή Διβεηηθή ζρνιή. 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δηαηξηθέο θαη αηνκηθέο ρνξεγίεο / χιινγνη & ΜΚΟ / 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ 

Κξηηήξηα επηηπρίαο  

 Αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εηζξνψλ ηεο πεξηνρήο. 

 Αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο σο 

πεξηνρή πνιηηηζηηθνχ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο 

Κίλδπλνη   

Δπθαηξίεο 

 Αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πεξηνρή 

ηεο Δξέηξηαο. 

 Γεπηεξεχνπζεο νηθνλνκηθέο εηζξνέο ζηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο. 

 Πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Οκάδα Κόζηνπο 
Οη Γξάζεηο 1.1.1 θαη 1.1.2 είλαη εζεινληηθνύ ραξαθηήξα. 

< 10.000€ γηα ηελ Γξάζε 1.1.3 

Φάζε πινπνίεζεο Όιεο νη Γξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο 

 

Τπνάμνλαο 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ηόρνο 
2.1 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΣΖΝ 

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ 
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Πιαίζην θαη δξάζεηο 

2.1.1 Γεκηνπξγία νκάδσλ εζεινληηθήο εξγαζίαο γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ηε θχιαμε ησλ κλεκείσλ. 

2.1.2 χζηαζε εθπαηδεπκέλεο νκάδαο θαηνίθσλ ζηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη επηζθέπηεο γηα 

αηνκηθέο θαη νκαδηθέο πεξηεγήζεηο. 

2.1.3 Καζηέξσζε μελαγήζεσλ απφ καζεηέο ηεο Δξέηξηαο 

ζε καζεηέο απφ άιιεο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηνληαη 

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. 

Δκπιεθόκελνη 

 Σν «Γηάδσκα». 

 Ζ Αξραηνινγηθή Διβεηηθή ζρνιή. 

 Ο Γήκνο 

Κύξηεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Σνπηθνί χιινγνη & ΜΚΟ 

Οκάδα Κόζηνπο Όιεο νη Γξάζεηο είλαη εζεινληηθνχ ραξαθηήξα. 

Φάζε πινπνίεζεο Όιεο νη Γξάζεηο αλήθνπλ ζηελ Α‟ θάζε πινπνίεζεο 

 

4.5. ηξαηεγηθή Πξνώζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ησλ ηόρσλ θαη 

Γξάζεσλ 

πλνιηθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ησλ πξνηάζεσλ είλαη λα εληαρζνχλ ζηελ θακπάληα 

2012 - 2014 πνπ έρεη ήδε εθπνλεζεί, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Νεζί ησλ 

Ολείξσλ σο ζέξεηξν αλαςπρήο. Παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ψζηε ε επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο λα πξνβιεζεί θεληξηθά σο εμέρσλ θαη πνηθίιεο κνξθήο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

Οπζηαζηηθά, ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζα αλαδείμεη θαη ζα 

πξνβάιεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθνχο 

ππιψλεο. Απηνί είλαη ν Πνιηηηζκφο θαη ν Σνπξηζκφο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην λέν 

Δ. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο κε επίθεληξν ηελ πνιηηηζκηθή ηεο 

θιεξνλνκηά, αξραίαο θαη λεφηεξεο θαη κε επίθεληξν ην Νεζί ησλ Ολείξσλ σο 

ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη κία νινθιεξσκέλε εκπεηξία ζηνλ 
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επηζθέπηε. Πξαθηηθά, απηφ ζα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηε δεκηνπξγία 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο. 

εκαληηθφ επίζεο θξίλεηαη λα ππάξμεη επξεία ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην κνληέιν all inclusive, βνεζψληαο έηζη ζηελ 

αλάπηπμε γεληθφηεξα ηεο πφιεο, απνθεχγνληαο ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Αθφκα, ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία μελνδνρείσλ, ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ, θαη 

ηα νπνία ζα θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο, ηφζν ησλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ πνπ ε επξχηεξε πεξηνρή έρεη ζε αθζνλία φζν θαη ηεο δπλαηφηεηαο απηήο λα 

θηινμελήζεη αζιεηηθά δξψκελα. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ Δ, θαζψο εληάζζνληαη ζηνπο πξψηνπο 4 απφ ηνπο 6 

παξαθάησ ζηξαηεγηθνχο άμνλεο: 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ-ελεξγφο θνηλσληθή 

ελζσκάησζε.  

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ. 

 Αλάπηπμε - εθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 Αεηθφξνο ρσξηθή αλάπηπμε. 

Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ ζα πξνθξηζνχλ θαη 

ζα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία επηδφηεζε, θαζψο πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Δ: 

 ηνρεπκέλα έξγα ππνδνκήο, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

πεξηνρήο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, αλαδεηθλχνληαο ηα ηνπηθά πιενλεθηήκαηα πρ. 

ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, αλάδεημε ηνπηθνχ ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο (παιηέο 
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βηνηερλίεο, κχινη, θαθελεία), αιηεπηηθά θαηαθχγηα, ππνδνκέο νηθνηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο θηι. 

 Γξάζεηο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ δηθηχσλ (clustering), έρνληαο 

σο ζηφρν ηε δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ θηι. 

 Ο εκπινπηηζκφο ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ελίζρπζε εηδηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (φπσο π.ρ. αζιεηηθφο, ζπλεδξηαθφο, ηνπξηζκφο πγείαο – 

επεμίαο, ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο), θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ «city breaks» πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ ζχληνκε ρξνληθά πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ ηελ πξσηεχνπζα 

ηεο ρψξαο, ηελ Αζήλα.  

 Ζ δηακφξθσζε θηιηθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ππνζηήξημε 

ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ κέζσ ρσξνηαμηθήο αλαδφκεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ηζηνχ, απινπνίεζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ (ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, νξγαλσκέλνη 

ηνπξηζηηθνί ππνδνρείο) θαη ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο marketing. 

Σέινο, θαηαιπηηθή ζεκαζία ζηελ επηηπρία ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζα 

ζπληειέζεη ην αλαδηαξζξσκέλν κνληέιν επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο πνπ 

παξνπζηάζακε ζηελ Δλφηεηα 3.5. Μέζσ απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ην Γηάδσκα 

εθκεηαιιεπφκελν ηηο ζρέζεηο ηνπ κε άηνκα πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε (δελ 

είλαη απαξαίηεην λα αλήθνπλ ζην δίθηπν εζεινληψλ ή λα είλαη κέιε) νθείιεη θαη ζα 

πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη κέζσ ησλ ηνπηθψλ Μ.Μ.Δ. ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ψζηε 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο πνπ έζεζε γηα ηελ Δξέηξηα. Απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ηίζεληαη: ε ζηήξημε απφ 

ηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, ηνπο ρνξεγνχο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηελ 

Διβεηηθή Αξραηνινγηθή ρνιή. 
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5. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ έθζεζε πνπ παξνπζηάζηεθε θαηαδεηθλχεη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε 

ρψξα καο λα αλαπηπρζεί κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ, ελφο απφ ηα ηζρπξφηεξα 

αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο, ε 

επίδξαζε ηεο ζηε δηαρξνληθή δηακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ε 

παξαθαηαζήθε πνπ έρεη αθήζεη ζηηο λέεο γεληέο, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν «φπιν» ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο είλαη πνιχ κεγάια, αιιά θαη 

φηη επηθξαηνχλ δηαρξνληθέο παζνγέλεηεο, νη νπνίεο είλαη πνιχ ηζρπξέο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ζπλεπψο θαη ηεο ρψξαο, είλαη εγθαζηδξπκέλεο λννηξνπίεο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε ηξνρνπέδε ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνηάζεθαλ παξαπάλσ. Ζ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ε 

νπνία ζα νδεγήζεη ηελ ρψξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, απαηηεί 

ηελ θνηλή ζχκπιεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, γηα απηφ θαη αξθεηέο απφ ηηο 

παξαπάλσ δξάζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αιιαγή 

λννηξνπηψλ.  

Όζνλ αθνξά ζην Γηάδσκα, ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο, 

πινπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, κπνξεί λα ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ρψξαο, βνεζψληαο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε 

θξίζηκα δεηήκαηα. Μπνξεί λα απνηειέζεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ θαη παγθφζκησλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ, κεηαθέξνληαο φρη κφλν ηερλνγλσζία αιιά θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο. Δπηπξφζζεηα, ε κεγάιε πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην Γηάδσκα 

είλαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη ζπιιφγσλ θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε κηα 

αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ ζα απνζθνπεί ζην θνηλφ φθεινο. 

Ζ ρξνληθή ζπγθπξία γηα ηε ρψξα κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε παξνχζα κειέηε κπνξεί λα 

κελ είλαη ε θαιχηεξε, σζηφζν απνηειεί ηζρπξή καο πεπνίζεζε φηη ππάξρεη θαη ν 

ηξφπνο αιιά θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη, ψζηε ε Διιάδα λα βαδίζεη ζε έλαλ θαιχηεξν 

δξφκν, εθκεηαιιεπφκελε ηελ πινχζηα ηζηνξία ηεο θαη ηελ ηζρπξή ζέιεζε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο γηα έλα πην ειπηδνθφξν κέιινλ. 
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