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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (MASTERPLAN) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ» 

Η εγκεκριμένη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Μάνης 

Η  έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) για την 

περιοχή της Μάνης με προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 12.100.000,00 € έγινε 

το Μάρτιο του 2019. Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 

1, 2Β, 3 και 4, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 2Α, του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».  

Ο πρωταρχικός οραματικός στόχος, όπως αυτός αποτυπώνεται και στο «Αναπτυξιακό 

Όραμα της Περιοχής Ο.Χ.Ε. Μάνης», είναι ο εξής: «Βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη της 

χερσονήσου της Μάνης, ως μίας ενιαίας περιοχής, στη βάση των ιδιαίτερων στοιχείων του 

ιστορικού – πολιτισμικού χαρακτήρα της και του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, που προσδίδουν στην περιοχή αναγνωρισιμότητα σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. … Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη στην περιοχή της Μάνης επιδιώκεται να βασιστεί 

στα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά της στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού. 

Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου επιδιώκεται μέσω πέντε ειδικών στόχων:  

1. Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης με την αξιοποίηση τοπικών πόρων.  

2. Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση στην αγορά 

εργασίας.  

3. Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών.  

4. Ανάπτυξη βασικών υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 

προσπελασιμότητας της περιοχής.  

5. Αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε ορεινές και 

αραιοκατοικημένες περιοχές και αναβάθμιση υποδομών για την κοινωνική και οικονομική 

αναζωογόνηση σε αστικά κέντρα της περιοχής παρέμβασης». 

 

Αναβάθμιση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

(Ο.Χ.Ε.) Μάνης  σε «Πολιτιστική Διαδρομή», αξιοποιώντας ως συνεκτικό στοιχείο το 

«Δίκτυο των Πύργων της Μάνης» 

Η Πολιτιστική Διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού 

τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου συνεκτικού στοιχείου 

(π.χ. αρχαιότητες, ιστορικές διαδρομές, μύθοι κ.α.) με στόχο να αποτελέσει κινητήριο 

μοχλό για τη βιώσιμη – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική – ανάπτυξη μιας 

περιοχής, μέσα από την προστασία και ανάδειξη των μνημείων του πολιτισμού και της 

φύσης που διαθέτει, αλλά και μέσα από τη σύνδεσή τους με την τοπική επιχειρηματικότητα 

και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Η Πολιτιστική Διαδρομή καλύπτει μια 

προσδιορισμένη χωρικά περιοχή με παρόμοια χαρακτηριστικά και τη διακρίνει μια 

αναγνωρίσιμη «ταυτότητα», με ιδιαίτερη επωνυμία (brand). 

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2019/06/63%CE%96%CE%977%CE%9B1-%CE%A19%CE%9F-EGKRISH-%CE%9F%CE%A7%CE%95-%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3-19-3-2019.pdf
http://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2019/06/63%CE%96%CE%977%CE%9B1-%CE%A19%CE%9F-EGKRISH-%CE%9F%CE%A7%CE%95-%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3-19-3-2019.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Τελικό-Σχέδιο-Δράσης-oxeMANIS.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/Τελικό-Σχέδιο-Δράσης-oxeMANIS.pdf
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Στο προτεινόμενο πλαίσιο αξιολόγησης και εμπλουτισμού της εγκεκριμένης 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Μάνης, προτείνουμε την αναβάθμιση της Ο.Χ.Ε. 

Μάνης σε Πολιτιστική Διαδρομή, η οποία θα εκτείνεται στους δήμους Ανατολικής και 

Δυτικής Μάνης και θα έχει ως επίκεντρο τα πιο εμβληματικά μνημεία της περιοχής, δηλαδή 

τους οχυρωμένους οικισμούς με τους μανιάτικους Πύργους.   

Στη  χερσόνησο της Μάνης (Λακωνική και Μεσσηνιακή Μάνη) οχυρωμένοι οικισμοί με 

Πύργους διαμορφώνουν μια ενιαία, ιστορική και αισθητική ενότητα. Πρόκειται τόσο για 

μνημεία δημόσιου χαρακτήρα, όπως ο Πύργος Πικουλάκη στην Αρεόπολη, ο Πύργος 

Τζαννετάκη στη νήσο Κρανάη, ο Πύργος Μαυρομιχάλη στο Λιμένι, όσο και για πύργους 

και πυργόσπιτα των προεπαναστατικών χρόνων, που ανήκουν σε ιδιώτες, όπως οι πύργοι 

στον οικισμό της Κοίτας, των Άνω Μπουλαριών, των Αλίκων, της Βάθειας, του 

Φλομοχωρίου, των Λουκάδικων, της Λάγιας, της Αρεόπολης κ.ά.. 

Έχοντας ως συνεκτικό στοιχείο την παραδοσιακή οχυρωματική αρχιτεκτονική με τους 

μανιάτικους Πύργους, η προτεινόμενη αναβάθμιση προσφέρει τη ζητούμενη υλική 

υπόσταση και τη διακριτή, μοναδική και ενιαία ταυτότητα που απαιτεί η Ο.Χ.Ε., ώστε μέσα 

από τη σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, να διανοίξει νέες προοπτικές ολιστικής 

ανάπτυξης στη χερσόνησο της Μάνης και να της προσδώσει τη δυναμική να εξελιχθεί  σε 

επώνυμο, αναγνωρίσιμο, τουριστικό προορισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Η   οργάνωση και   η   προβολή   αυτής   της πολιτιστικής   διαδρομής,   με   βασικό   πυλώνα  

το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα και διακριτικό πολιτιστικό  κεφάλαιο  της   Μάνης,  τους 

Πύργους της, θα συμβάλει με έργα υποδομών (αρχαιολογικών και λειτουργικών) στη 

συντήρηση, αποκατάσταση και «κοινωνικοποίηση» των μνημείων. Επιπλέον, μέσα από ένα 

πλέγμα επιχειρησιακών δράσεων (destination marketing/branding, cluster επιχειρήσεων, 

D.M.O.) θα οικοδομήσει τη λειτουργική διασύνδεση τόσο των Πύργων μεταξύ τους, όσο 

και με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Ως εκ 

τούτου, η Πολιτιστική Διαδρομή θα  λειτουργήσει σαν καταλύτης για τη βιώσιμη και 

αειφόρο ανάπτυξη της χερσονήσου της Μάνης και παράλληλα θα εμπλουτίσει το 

τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. 

Στο παραπάνω πλαίσιο αναφέρουμε το πρόγραμμα των «Παραδοσιακών Οικισµών» του 

Ε.Ο.Τ. το διάστημα 1975-1985, υπό τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Τζαννή Τζαννετάκη. Το 

πρόγραµµα που υλοποιήθηκε από ομάδα αρχιτεκτόνων με επικεφαλής τον Άρη 

Κωνσταντινίδη, ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1975 µε στόχο να συντηρηθούν, να 

αναστηλωθούν και να διατηρηθούν κτίρια και σύνολα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 

να διαμορφωθούν σε ξενώνες ή κτίρια κοινής χρήσης. Ήταν η πρώτη οργανωμένη 

προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Το 

πρόγραμμα αυτό περιελάβανε πιλοτικά έξι οικισμούς, μεταξύ αυτών, η Βάθεια στη Μάνη, 

αλλά και μεμονωμένα κτίρια, όπως στην Αρεόπολη,  στην Μονεµβασιά, στην Κρανάη του 

Γυθείου, κ.α.. Το πρόγραμμα αυτό έχει αναγνωριστεί διεθνώς µε βραβεία και διακρίσεις. 

Αναζητώντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε διεθνή κλίμακα, θα επεξεργαστούμε σχήματα 

βιωσιμότητας τόσο για τους Πύργους που υπάγονται  στο δημόσιο χώρο, όσο και σε ιδιώτες.  

Από τότε σημαντικό έργο έχει γίνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Διεύθυνση 

Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων - ΔΑΒΜΜ)  και Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και Λακωνίας), για τη 
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συντήρηση και ανάδειξη του πολύτιμου αυτού αρχιτεκτονικού πλούτου. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε τα εξής: 

H ΕΦ.Α. Μεσσηνίας έχει ολοκληρώσει την αποκατάσταση του Οχυρού συγκροτήματος 

Τρουπάκηδων-Μούρτζινων Καρδαμύλης που διαθέτει τρεις αμυντικούς περιβόλους 

εντός των οποίων υπήρχαν μια τριώροφη οχυρή κατοικία («οντάς») με μαγειρείο και 

στέρνα, ένας ψηλός πολεμόπυργος, ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο, βοηθητικά κτίσματα, και 

ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα.  Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από τη 

Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση 

διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Β’ κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1999 – 2004) και η 

δεύτερη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2012- 2014).  Μετά τη συνολική αποκατάσταση στους 

χώρους του συγκροτήματος διεξάγονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που 

διοργανώνει η υπεύθυνη για τη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου ΕΦ.Α. Μεσσηνίας. 

Ο Πύργος -κατοικία Δουράκη Καστάνιας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μανιάτικης 

αρχιτεκτονικής, και έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. 12524/09-12-

64, ΦΕΚ 38/Β΄/19-01-65). Το έργο της συντήρησης και συνολικής αποκατάστασης του 

Πύργου Δουράκη εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και 

πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2014-2015 με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας. Ο 

Πύργος Δουράκη περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Δικτύου Μουσείων Μάνης και είχε 

προβλεφθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Πελοποννήσου για τα έτη 2000-2006 να διαμορφωθεί ως μουσείο-ενημερωτικός σταθμός, 

αφιερωμένο στους τεχνίτες της Μάνης. 

Στην αρμοδιότητα της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας είναι και ο Πύργος Καπιτσίνου Λαγκάδας, ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα μανιάτικης οχυρωματικής κατασκευής των προεπαναστατικών 

χρόνων. Ο πύργος είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη 

προστασίας 50μ. (Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/53483/1452 π.ε./17-01-1997 - ΦΕΚ 222/Β/20-

03-1997) και οι εργασίες αποκατάστασής του υλοποιήθηκαν από το Δήμο Λεύκτρου στο 

πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ κατά τα έτη 2006-2007. 

Αντίστοιχα εξαιρετικά παραδείγματα έχει προσφέρει και η ΕΦ.Α. Λακωνίας.  

Ο Πύργος Πικουλάκη στην Αρεόπολη,  πρώην ιδιοκτησίας Πικουλάκη βρίσκεται στο 

δυτικό τμήμα του οικισμού της Αρεόπολης. Το συγκρότημα είναι τυπικό δείγμα οχυρής 

κατοικίας της περιοχής, με πύργο και οικία, γύρω από εσωτερική μικρή αυλή, και έχει 

χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Έχει παραχωρηθεί στο ελληνικό δημόσιο, 

στεγάζει μόνιμη έκθεση με θέμα «Ιστορίες θρησκευτικής πίστης της Μάνης» και αποτελεί 

έναν από τους σταθμούς του «Δικτύου Μουσείων Μάνης». 

Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ο Πύργος Τζανετάκη στη νήσο Κρανάη, στο Γύθειο. Ο 

πύργος είναι κηρυγμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας ολόκληρη 

τη νησίδα Κρανάη. Οικοδομήθηκε το έτος 1829 από το στρατηγό του Αγώνα Τζανετάκη-

Γρηγοράκη και αποτελείται από έναν τριώροφο πύργο, σε επαφή με τη βόρεια πλευρά του 

οποίου αναπτύσσεται ορθογώνια διώροφη οικία. Ο πύργος έχει παραχωρηθεί στο 

ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦ.Α.ΛΑΚ.), από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.. 

Τέλος, ο Πύργος Μαυρομιχάλη στο Λιμένι. Το οχυρό συγκρότημα πύργου Μαυρομιχάλη 

βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Αρεόπολης. Είναι κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο 

http://www.efames.gr/
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μνημείο και έχει περιέλθει στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (ΕΦ.Α.ΛΑΚ.). 

Απαρτίζεται από υψηλή πυργοκατοικία, που αναπτύσσεται σε τέσσερις στάθμες, διώροφη 

οικία και δύο βοηθητικά κτίσματα, με ικανών διαστάσεων ελεύθερο χώρο ανάμεσά τους. 

Το συγκρότημα περιφράσσεται με οχυρό επιβλητικό περίβολο. Πρόκειται για ένα από τα 

πλέον χαρακτηριστικά και αξιόλογα δείγματα οχυρού μανιάτικου συγκροτήματος. Το έτος 

2017 υλοποιήθηκαν άμεσες –προληπτικού και σωστικού χαρακτήρα– εργασίες για την 

άρση της ετοιμορροπίας του οχυρού περιβόλου και της πυργοκατοικίας, με την επίβλεψη 

της ΔΑΒΜΜ και την εποπτεία της ΕΦ.Α.ΛΑΚ.. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

1. Πύργοι και Οχυρά Συγκροτήματα 

2. Παραδοσιακοί Οικισμοί 

3. Ανοιχτό Δίκτυο Πύργων 

1. ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΥΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (Καστρόπυργοι) 

Οι πύργοι της Μάνης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιδιαίτερης μανιάτικης 

αρχιτεκτονικής. Κατασκευασμένοι από πέτρα, μπορούν να φτάσουν σε ύψος μέχρι και τα 

20 μέτρα και αποτελούνται από 3-5 ορόφους. Το ύψος ήταν συνυφασμένο με την κοινωνική 

θέση των ιδιοκτητών. Η αρχιτεκτονική των Πύργων θεωρείται μοναδική για την Ελλάδα, 

ενώ η ομοιότητά τους με αντίστοιχα κτίσματα στην Ιταλία, αποκαλύπτει την βενετική 

επιρροή. Οι Πύργοι χτίζονταν με σκοπό να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής τους 

εκάστοτε εισβολείς. Στους Πύργους πραγματοποιούνταν όλες οι παραδοσιακές γιορτές και 

τα τοπικά έθιμα, τα οποία θεωρείται ότι διατηρήθηκαν μέσα στους αιώνες, λόγω της 

επιτυχημένης κατασκευής των κτισμάτων που προστάτευαν τους κατοίκους. Ξεχωριστή 

κατηγορία μανιάτικων πύργων ήταν οι καστρόπυργοι. Τέτοιοι υπήρχαν λίγοι στη Μάνη και 

ανήκαν σε πολύ ισχυρές οικογένειες μπέηδων και καπετάνιων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: παλάτι των Μαυρομιχαλαίων στο Λιμένι, των 

Γρηγοράκηδων στον Αγερανό, του Καπετανάκη στο Πετροβούνι, το κάστρο Ζαρνάτας, το 

συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων, το σημερινό Μουσείο Πικουλάκη, ο πύργος 

Τζανετάκη κ.α. 

Στον τριώροφο πύργο Τζανετάκη στο Γύθειο, αναπαλαιωμένο παραδοσιακό κτίσμα του 

1829 που ανήκε στον μπέη και στρατηγό της επανάστασης του ’21, Τζανετάκη Γρηγοράκη, 

στεγάζεται το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Μάνης. Η έκθεση παρουσιάζει την 

εξέλιξη των οχυρωματικών εγκαταστάσεων στη χερσόνησο της Μάνης. 

Ο Πύργος των Καπετανάκηδων, γνωστός και ως Κάστρο των Καπετανάκηδων, δεσπόζει 

στην κορυφή του λόφου Πετροβούνι, στο χωριό Χαραυγή (Τρικότσοβα) στα Σωτηριάνικα. 

Πρόκειται για ένα φρουριακό συγκρότημα που στην ουσία αποτελεί μια σύνθετη εξέλιξη 

του κλασικού Μανιάτικου πύργου. 
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Πύργος των Καπετανάκηδων, Συγκρότημα Πετροβούνι 

Σε περίοπτη θέση, μεταξύ των οικισμών του Κάμπου και του Σταυροπηγίου στη 

Μεσσηνιακή Μάνη, βρίσκεται το κάστρο της Ζαρνάτας. Η οχύρωση διατηρεί ερείπια από 

την ελληνιστική εποχή, τα οποία ταυτίζονται με την ακρόπολη της αρχαίας Γερήνιας. Στην 

κορυφή του λόφου σώζεται οχυρό συγκρότημα κατοικίας, το οποίο χρονολογείται στα τέλη 

του 18ου αιώνα και αποτελούσε διοικητική έδρα της καπετανίας της Ζαρνάτας. 

Περιλαμβάνει, όπως συνηθιζόταν στην τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, τον κύριο 

πολεμόπυργο που ενισχύεται με αμυντικές κατασκευές (καταχύστρες, κλουβιά), καθώς και 

βοηθητικά κτήρια, συγκρότημα κατοικίας και δύο εκκλησίες. 

 

Το κάστρο της Ζαρνάτας 

 

Το Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων είναι ένα εντυπωσιακό αμυντικό 

μανιάτικο συγκρότημα νεότερων χρόνων στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας. Το συγκρότημα 

αποτελείται από τρεις οχυρωματικούς περιβόλους, μέσα στους οποίους περικλείονται ο 

πύργος, η οχυρή κατοικία – οντάς, τα βοηθητικά κτίσματα και η εκκλησία του Αγίου 

Σπυρίδωνα. Από το 2004  το οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων Τρουπάκηδων στην 

Καρδαμύλη, λειτουργεί σαν Μουσείο και έχει θέμα την οργάνωση των μανιάτικων 

οικισμών.  
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Το συγκρότημα των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων 

Ο Πύργος Μαυρομιχάλη στο Λιμένι, επίνειο της Αρεόπολης αποτελεί επίσης οχυρό 

συγκρότημα.  

 

Ο Πύργος Μαυρομιχάλη στο Λιμένι  

 

Το Μουσείο στον Πύργο του Πικουλάκη στην Αρεόπολη έχει ως θέμα τη 

θρησκευτικότητα των Μανιατών και ανήκει στο δίκτυο μουσείων της ιστορίας της Μάνης. 
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Ο Πύργος Πικουλάκη στην Αρεόπολη,  είναι επίσης τυπικό δείγμα οχυρής κατοικίας. 

 

 

Ο Παραδοσιακός Πύργος Τζαννετάκη, σε πολύ καλή κατάσταση λόγω πρόσφατης 

αναστήλωσης  

 

2. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Πληθώρα μικρών διάσπαρτων μανιάτικων οικισμών εντοπίζονται στη χερσόνησο της 

Μάνης και αποκαλύπτουν μορφές κατοίκισης, εξαιρετικού και πολυδιάστατου 

ενδιαφέροντος. Τα διώροφα σπίτια, οι πύργοι και τα πυργόσπιτα κατασκευασμένα εξ’ 

ολοκλήρου από τη ντόπια πέτρα, εναρμονίζονται με το λιτό και αυστηρό τοπίο της Μάνης.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: οικισμοί Kαστάνιας, Λαγκάδας, Κοίτας, Βάθειας, 

Λάγιας κ.α. 
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Η Καστάνια είναι στο Δήμο Δυτικής Μάνης και αποτελεί ένα μωσαϊκό διαφόρων 

ιστορικών φάσεων, με σημαντικό αριθμό εκκλησιών που χρονολογούνται από τον 12ο 

αιώνα. Η μορφή του οικισμού αποκρυσταλλώθηκε το διάστημα μεταξύ των 17-19 αι.,  

οπότε και διαμορφώθηκε ο οχυρωματικός του χαρακτήρας. Σήμερα σώζονται εννέα πύργοι 

ή κτίσματα με οχυρωματικά χαρακτηριστικά. Η Καστάνια χαρακτηρίστηκε το 1971 ως 

οικισμός προ του ’23 και αντιμετωπίζεται θεσμικά σύμφωνα με το ΝΔ/17-7-1923 (ΦΕΚ-

228/Α/16-08-1923). Το 1983 χαρακτηρίσθηκε ως στάσιμος οικισμός και το 2009 ως 

αρχαιολογικός χώρος. Το Μουσείο στον πρόσφατα ανακαινισμένο Πύργο 

Δουράκη/Ντουράκη παρουσιάζει την καλλιτεχνική δραστηριότητα των Μανιατών κατά τη 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. 

 

 

Οικισμός Καστάνιας. O πύργος Δουράκη πριν και μετά την αναστήλωση  

Η Λαγκάδα Δυτικής Μάνης ή Λαγκάδα Μεσσηνίας είναι οικισμός που υπάγεται στο Δήμο 

Δυτικής Μάνης. Η Λαγκάδα είναι ένα γραφικό χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης, που 

διατηρεί ακεραία την αρχιτεκτονική της περιοχής. Ο οικισμός, που έχει χαρακτηριστεί 

επισήμως ως Παραδοσιακός, αποτελείται από πέτρινα πυργόσπιτα, χτισμένα αμφιθεατρικά. 

Σώζονται αρκετοί πύργοι, όπως ο πενταόροφος πολεμόπυργος του Καπιτσίνου, ο 

τετραώροφος του Οικονομέα, η τριώροφη κατοικία του Κισκήρα κ.α. 
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Άποψη της Λαγκάδας – δεξιά ο πολεμόπυργος του Καπιτσίνου  

 

Η Κίττα/Κοίτα φημίζεται για τους πύργους της γι’ αυτό λέγεται και «πολυπυργού». Είχε 

21 πολεμόπυργους και 28 πυργόσπιτα. Σήμερα έχουν διασωθεί 11 πύργοι και αρκετά 

πυργόσπιτα. Οι μανιάτικες οικογένειες από την Κίττα διατηρούσαν πυργοσυγκροτήματα. 

Κάθε μία από τις έξι κύριες γειτονιές περιλάμβανε 15-50 κτίρια οργανωμένα κατά συστάδες 

με τα σπίτια, τους πολεμόπυργους και τις εκκλησίες τους. 

 

Άποψη του Οικισμού Κίττα 

Ο παραδοσιακός οικισμός Βάθειας, ο «Παρθενώνας της Μάνης», βρίσκεται στην τοπική 

κοινότητα Μέσα Χωριά. Είναι ένα κτιριακό σύνολο που εκτείνεται σε 17 στρέμματα, έχει 

70 κατοικίες και 4 εκκλησίες, 2 πολεμοπύργους και 5 ελαιοτριβεία. Ο σημερινός οικισμός 

διαμορφώθηκε τον 18ο αι. και παρήκμασε μετά το 1950.  
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Άποψη της Βάθειας  

Η Λάγια αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τη διακρίνουν 

πολυσύνθετα λίθινα Πυργοτειχίσματα και οι χαρακτηριστικοί «Κόλουροι Πύργοι», όπως 

του Μαυροδακάκου και του Γιαννόγγονα. 

 

Άποψη του οικισμού Λάγια 

 

3. ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΓΩΝ 

Εκατοντάδες Πύργοι υπάρχουν στη Μάνη, συχνά χτισμένοι σε στρατηγικά σημεία, στενά 

και περάσματα, και απέβλεπαν στην άμυνα του συνόλου. Οι διάσπαρτοι πύργοι 

αποτυπώνουν την ιδιότυπη κοινωνική διάρθρωση  της Μάνης και εξηγούν την ιδιόμορφη 

οικιστική και αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία. Οι Πύργοι αυτοί θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ενδεχομένως στο πλαίσιο ψηφιακής 

καταγραφής και προβολής της παραδοσιακής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
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Ο Πύργος του Καπετάνιου Χριστόδουλου Χρηστέα, που είναι χαρακτηρισμένο Ιστορικό 

Διατηρητέο Μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, και βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο 

Έξω Μάνης. Από το τειχισμένο συγκρότημα του παλιού πειρατή και αργότερα καπετάνιου 

της Πλάτσας, Χριστόδουλου Χρηστέα, έχει απομείνει ουσιαστικά μόνο ο πύργος. Όπως 

στους περισσότερους μανιάτικους πύργους, η προσπέλαση γινόταν απευθείας στον πρώτο 

του όροφο, από μια πέτρινη σκάλα που πάνω της έπεφτε η κινητή ξύλινη γέφυρα του 

πύργου. Τα υπόλοιπα περιφερικά οχυρά κτήρια του συγκροτήματος φαίνεται ότι 

θυσιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις στεγαστικές ανάγκες των απογόνων του. 

 

Ο Πύργος του Καπετάνιου Χριστόδουλου Χρηστέα  

 

Πύργος Καπετανάκου στην Αρεόπολη  

Το πολιτιστικό αυτό κεφάλαιο –περίπου 800 πύργοι σε αριθμό– κάποιοι εξ’ αυτών 

κηρυγμένοι ως διατηρητέα μνημεία και οικισμοί  θα προσφέρει το υλικό για την 

χαρτογράφηση της διαδρομής, καθώς και την επιλογή των καταλληλότερων πόλων και 

συνδετήριων αξόνων που θα συγκροτήσουν το βασικό κορμό της.  

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναφέρουμε ενδεικτικά 12 πόλους, μια επιλογή που 

απορρέει από τη λειτουργικότητα των Πύργων μετά τις εργασίες αποκατάστασης του 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=18164
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Υπουργείου Πολιτισμού, που προαναφέρθηκαν, και από τη διαρκή ενδογενή επιστημονική 

έρευνα που κάνει το ΔΙΑΖΩΜΑ.  

Οι παρακάτω προτεινόμενοι πόλοι θα προφέρουν τη βάση για την έναρξη της 

διαβούλευσης, καθώς η τελική επιλογή των καταλληλότερων πόλων θα οριστικοποιηθεί  με 

δεσπόζουσα την αξιολόγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.  

 

Προτεινόμενοι πόλοι της «Πολιτιστική Διαδρομή των Πύργων της Μάνης»:  

 

Ο χάρτης της διαδρομής με τους προτεινόμενους πόλους 

1ος  Πύργος- Κάστρο Καπετανάκηδων – Πετροβούνι, στη Χαραυγή - Σωτηριάνικα του 

Δήμου Δυτικής Μάνης 

2ος  Κάστρο Ζαρνάτας και Πύργος Κουμουνδούρου ή Κάστρο Γαρμπελιάς  στο 

Σταυροπήγιο,   του Δήμου Δυτικής Μάνης 

3ος Οχυρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων - Μούρτζινων στην Παλιά Καρδαμύλη, στο 

Δήμο Δυτικής Μάνης 

4ος Οικισμός Καστάνιας και Πύργος Δουράκη/Ντουράκη, στο κέντρο του ορεινού 

οικισμού της Καστάνιας  και Πυργόσπιτο Βενετσανάκη στη Μικρή Καστάνια, του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης 

5ος Παραδοσιακός Οικισμός Λαγκάδας (Πύργος/Πολεμοπύργος Καπιτσινού) του Δήμου 

Δυτικής Μάνης 

https://www.google.com/maps/search/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-+%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CF%89%CE%BD/@36.8636924,21.7653205,10.25z
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19754
https://www.google.com/maps/place/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF+%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85/@36.9359687,22.2017796,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1zzqDPjc-BzrPOv8-CIM6azr_Phc68zr_Phc69zrTOv8-Nz4HOv8-F!3m4!1s0x1361b8d13fcca7a7:0xdaffeef6c112fa74!8m2!3d36.9375985!4d22.1980944
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=14681
https://www.google.com/maps/place/%CE%9F%CF%87%CF%85%CF%81%CF%8C+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CF%89%CE%BD+-+%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD/@36.8914184,22.2326342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1361bf5189fbe791:0x2e8283a7fae1c6ed!8m2!3d36.8914184!4d22.2348229
https://www.google.com/maps/dir/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC,+240+24/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7,+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC+240+24/@36.8628371,22.3084687,925m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x1361c19f4d9c0337:0xf0b4e4cc78e7414a!2m2!1d22.3109854!2d36.8630338!1m5!1m1!1s0x1361c198ac018a63:0x798837a0a42e3aa1!2m2!1d22.3103293!2d36.8626599
https://www.google.com/maps/place/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7/@36.8626599,22.3081406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1361c198ac018a63:0x798837a0a42e3aa1!8m2!3d36.8626599!4d22.3103293
https://www.google.com/maps/search/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE+%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@36.7807644,22.3382534,17z/data=!3m1!4b1
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6ος ο Πύργος Μαυρομιχάλη (προ-επαναστατικό αρχοντικό, «παλάτι» με πύργο) στο  Λιμένι 

αλλά και το Κάστρο του Κελεφά (Ν. Οίτυλο) και το Μουσείο - Πύργος Πικουλάκη στην 

(Αρεόπολη) του Δήμου Ανατολικής Μάνης  

7ος Οικιστικό Σύνολο Κοίτα/Κίττα (πυργοσυγκρότημα των Λιάνων, πολεμόπυργος του 

Βουδικλάρη, πύργος Λαζαρόγγονα, πύργος Κουτρουλιάνων κ.ά) στη Μέσα Μάνη του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης  

8ος Παραδοσιακός Οικισμός Βάθειας του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

9ος Παραδοσιακός Οικισμός Λάγια του Δήμου Ανατολικής Μάνης (Μέσα Μάνη).  

10ος  Κάστρο Πόρτο Κάγιο (16ος αι.) στο νοτιότερο σημείο της Προσηλιακής Μάνης και 

Πύργος Γρηγορακάκη, μεγάλο συγκρότημα μανιάτικης πυργοκατοικίας με κεντρικό πύργο 

και αρκετά άλλα κτίρια, στη θέση «Χάρακες», σε ύψωμα ανάμεσα στο Μαρμάρι και στο 

Πόρτο Κάγιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

11ος  Παραδοσιακός οικισμός Φλομοχώρι με πετρόχτιστα σπίτια και πανύψηλους πύργους 

και ο οικισμός Δρυμός ή Δρυαλί στην Προσηλιακή Mέσα Mάνη του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης.  

12ος  Οχυρό συγκρότημα/Πύργος Τζανετάκη στη νήσο Κρανάη στο Δήμο Γυθείου.  

 

Η έρευνα που εξελίσσεται θα μας επιτρέψει να καταγράψουμε σταδιακά το σύνολο του 

αποθέματος. Ο Τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος Nartura, έχοντας στους ιδρυτικούς του 

στόχους τη «συμβολή στην προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών Πύργων της Μάνης, 

ως αρχιτεκτονικών στοιχείων του αρχέγονου μανιάτικου οικιστικού τοπίου, καθώς και ως 

αριστουργημάτων εργονομίας και οχυρωματικής τέχνης», προτίθεται να συμβάλλει στην 

χαρτογράφηση και τεκμηρίωση που απαιτεί το εγχείρημα. Επίσης, πρόθυμο να συνδράμει 

είναι και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Τροποποίηση υφιστάμενης Ο.Χ.Ε. – Δράσεις και παρεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα 

Στην Τροποποίηση της υφιστάμενης Ο.Χ.Ε. είναι κρίσιμο να συμπεριληφθούν ήπιου 

χαρακτήρα (soft) παρεμβάσεις και δράσεις που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία 

και βιωσιμότητα ενός ολοκληρωμένου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού. Οι δράσεις 

αυτές αφορούν τόσο στη λειτουργικότητα των υποδομών, όσο και στο σχεδιασμό της 

επικοινωνιακής στρατηγικής. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω 

παρεμβάσεις/δράσεις:  

α) Οι προσβάσεις 

Δημιουργία σήμανσης των πόλων και των σημείων ενδιαφέροντος της διαδρομής, καθώς 

και εναλλακτικών προσβάσεων για οχήματα, ποδήλατα, πεζούς, και ΑμΕΑ. Στις 

προσβάσεις αυτές θα κυριαρχεί το ιδιαίτερο αισθητικό κάλος και η βιοποικιλότητα της 

Μάνης τόσο στα υλικά διάστρωσης (μανιάτικη πέτρα), όσο και φυτεύσεις με μανιάτικη 

τοπική χλωρίδα. 

https://www.google.com/maps/dir/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7,+%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9+230+62/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%AC%CF%82,+%CE%9F%CE%AF%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF+230+62/@36.6903507,22.3779872,3708m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x1361ee4d27bcbac1:0xdc8cad8e5cec046b!2m2!1d22.3770263!2d36.6795967!1m5!1m1!1s0x1361ef10e5d6d1f9:0xdf3374fbd49f0545!2m2!1d22.3957729!2d36.7011601
https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%AC%CF%82/@36.7020046,22.3899662,3117m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1361ef3fef752fa5:0x9387e6e1f1e23bc3!2zzprOtc67zrXPhs6sIDIzMCA2Mg!3b1!8m2!3d36.707357!4d22.4037034!3m4!1s0x1361ef10e5d6d1f9:0xdf3374fbd49f0545!8m2!3d36.7011608!4d22.395772
https://www.google.com/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7/@36.5900441,22.324752,12z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x1361f7a2fb9b66ef:0xfc90b4ed5e1bab91!2zzprOv86vz4TOsSwgMjMwIDcx!2m2!1d22.4025861!2d36.5136766!1m6!1m2!1s0x1361efe18329eb5b:0x468af8bf6eee0ce7!2zzpzOv8-Fz4POtc6vzr8gzqDOuc66zr_Phc67zqzOus63IM-Dz4TOt869IM6Rz4HOtc-Mz4DOv867zrc!2m2!1d22.3791675!2d36.6656691!3m4!1s0x1361efe18329eb5b:0x468af8bf6eee0ce7!8m2!3d36.6656691!4d22.3791675
https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B1+230+71/@36.5136766,22.4025861,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOn-RuTtGc8ZUcYXqKlyye69UNUWMIn_r_b7iPL!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOn-RuTtGc8ZUcYXqKlyye69UNUWMIn_r_b7iPL%3Dw119-h86-k-no!7i3966!8i2863!4m5!3m4!1s0x1361f7a2fb9b66ef:0xfc90b4ed5e1bab91!8m2!3d36.5136766!4d22.4025861
https://www.google.com/maps/place/%CE%92%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1+230+71/@36.4531846,22.464587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x136202ef8ab33169:0x500bd2ce2ba1110!8m2!3d36.4532686!4d22.4667765
https://www.google.com/maps/place/%CE%9B%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1+230+66/@36.481564,22.4770736,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1361f88a263919df:0xd600e734d8867c6c!8m2!3d36.4826258!4d22.4788641
https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF/@36.4285487,22.480234,782m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x1362025b99a45669:0x9c67789d95644c88!2zzprOrM-Dz4TPgc6_IM6Rz4fOuc67zrvOtc6vzr_PhQ!8m2!3d36.4377232!4d22.4851758!3m4!1s0x0:0x913f3914516cf865!8m2!3d36.4288005!4d22.4794006
https://www.google.com/maps/place/%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3+%CE%93%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%9A%CE%97+(%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3)/@36.4285487,22.480234,782m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x1362025b99a45669:0x9c67789d95644c88!2zzprOrM-Dz4TPgc6_IM6Rz4fOuc67zrvOtc6vzr_PhQ!8m2!3d36.4377232!4d22.4851758!3m4!1s0x13620255da93f1ff:0xf4fba57f564ac1b9!8m2!3d36.4291998!4d22.4789896
https://www.google.com/maps/place/%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9+230+66/@36.5968447,22.4433236,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1361fad129910f21:0x4d7b6c666c6e7ffb!8m2!3d36.6228859!4d22.470227
https://www.google.com/maps/dir/%CE%94%CF%81%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B9,+230+66/%CE%9B%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1+230+66/@36.5319969,22.4447243,12.75z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x1361fa5426a7d251:0x42bebadee610304e!2m2!1d22.4711371!2d36.5869653!1m5!1m1!1s0x1361f88a263919df:0xd600e734d8867c6c!2m2!1d22.4788641!2d36.4826258
https://www.google.com/maps/dir/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B7,+%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF+232+00/%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9+230+66/@36.6793451,22.4073923,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x1361e05fdd03db75:0x53d045865259ac9b!2m2!1d22.5735259!2d36.7539174!1m5!1m1!1s0x1361fad129910f21:0x4d7b6c666c6e7ffb!2m2!1d22.470227!2d36.6228859
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β) Οι σημάνσεις 

Ενιαία σήμανση της διαδρομής τόσο των πόλων, όσο και των άλλων σημείων και ενοτήτων 

ενδιαφέροντος του σπουδαίου μνημειακού πλούτου της Μάνης (μονοπάτια, βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εκκλησίες, παραδοσιακοί οικισμοί, φυσικά τοπία κ.ο.κ.). 

γ) Marketing και των ψηφιακές δράσεις της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Σκοπός της πρότασης Marketing, είναι η υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής μέσω 

ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προώθηση και προβολή της «Πολιτιστικής 

Διαδρομής των Πύργων της Μάνης». Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος 

συγκερασμού όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας σα βάση τους εν λόγω 

πύργους και καθετί σχετιζόμενο με το περιβάλλον επιρροής τους, είναι η ποσοτική και 

ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και 

η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων, μέσω 

συνεργειών. 

 Οι προτεινόμενες δράσεις είναι οι εξής: 

        Σχεδιασμός και Παραγωγή  ποιοτικού προωθητικού εικαστικού υλικού 

1. Καταγραφή υφιστάμενου υλικού  

2. Μετάφραση 

3. Κειμενογράφηση 

4. Φωτογράφιση 

5.  Βίντεο κ.α. 

 

Ενέργειες προώθησης και προβολής: 

1.  Δημιουργία Logo και branding. 

2.  Εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) και αξιοποίηση διαδικτύου και  

κοινωνικών δικτύων για προωθητικές ενέργειες προβολής και στοχευμένου 

Marketing (Social Media FB & Instagram παρουσία της Πολιτιστικής Διαδρομής 

και On-line campaign με FB/Instagram/Google ads). 

3.  Συμμετοχή της Πολιτιστικής Διαδρομής σε εκθέσεις Β2Β, και επικοινωνία μετά 

το πέρας τους. 

4. Διάχυση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εκτός του Διαδικτύου). 

5. Ταξίδια εξοικείωσης τουριστικών συντακτών, στελεχών εξειδικευμένων tour 

operators και bloggers, κινητοποίηση διεθνών συνδέσμων, φορέων και ιδρυμάτων 

σε συνεργασία με Γραφεία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.. 

6. Σχεδιασμός – δημιουργία αναμνηστικών/συλλεκτικών προϊόντων. 

Ως ψηφιακές δράσεις που θα έχουν άμεσα συσχετισμό με το branding της 

διαδρομής προτείνονται: 

● Δημιουργία ιστοσελίδας για τη διαδρομή της Μάνης με χαρτοκεντρική 

προσέγγιση και επίκεντρο τους πύργους και την τοπική επιχειρηματικότητα με 

έμφαση στον πρωτογενή τομέα.  
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● Ψηφιακό αποθετήριο με σκοπό να φιλοξενεί το υλικό που θα παρουσιάζεται 

στην ιστοσελίδα αλλά και των υπολοίπων μνημείων της διαδρομής. 

● Δημιουργία Συστήματος DMS για την παρακολούθηση της διαδρομής από τον 

φορέα Λειτουργίας. 

● Πλατφόρμα διαβούλευσης του Cluster των Επιχειρήσεων της Διαδρομής της 

Μάνης, με παράλληλη δυνατότητα για ηλεκτρονική εκπαίδευση / σεμινάρια. 

● Δημιουργία εφαρμογής για την προώθηση των μνημείων της περιοχής μέσα 

από ηχητική ξενάγηση. Σε πρώτη φάση θα έχει τους 12  πόλους – πύργους της 

διαδρομής και σε δεύτερη φάση και άλλα μνημεία της περιοχής. Την εφαρμογή 

θα μπορεί ο χρήστης να την κατεβάσει και από το διαδίκτυο. 

● Πιλοτική εφαρμογή μιας 3D Virtual Περιήγησης στο Οχυρό συγκρότημα 

Τρουπάκηδων-Μούρτζινων.  

δ) Συμμετοχή της επιχειρηματικότητας 

Η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας 

«συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής. Το Σύμφωνο λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μιας Περιφέρειας και 

ως όχημα ανάπτυξης του πολιτιστικού και ευρύτερου τουρισμού στην περιοχής 

Σκοπός 

• Η σύνδεση της Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. 

• Η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Διαδρομής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως 

επώνυμου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο αποτυπώνονται τουριστικές υπηρεσίες 

αναβαθμισμένης ποιότητας και ταυτότητας της περιοχής. 

• Η δημιουργία εστιών ποιότητας στην «καρδιά» της Διαδρομής, ως σημεία αναφοράς για 

τους επισκέπτες, τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της ευρύτερης 

περιοχής. 

Δράσεις 

● Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας/ 

Eπιμελητήρια.  

● Στοχευμένη προσέγγιση για εντοπισμό επιχειρήσεων. 

● Ηλεκτρονική εγγραφή ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην ειδική πλατφόρμα Έλεγχος 

Στοιχείων ηλεκτρονικής διακρίβωσης. 

● Κατ’ ιδίαν διακρίβωση σε επιχειρήσεις. 

● Συμβουλευτική για την εκπλήρωση των 7 κριτηρίων.  

● Διοργάνωση σεμιναρίων. 

● Πιστοποίηση και απόδοση σήματος της Διαδρομής. 

 

ε) Διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Διαχείριση του όλου εγχειρήματος και επιλογή Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης 

(Destination Management Organization - DMO), ο οποίος θα μεριμνά, ώστε όλη η 

«αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών να έχει άρτια λειτουργία. 
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Ο προϋπολογισμός των δράσεων εκτιμάται στο ποσόν  του: 1, 500.000 ευρώ 

Προϋπολογισμός ήπιου χαρακτήρα δράσεων για την οικοδόμηση 

της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

Βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας (Προσβάσεις) στους 

πόλους της διαδρομής και αναβάθμιση οδικού δικτύου/ 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις   

700.000 

Ενιαία σήμανση της Πολιτιστικής Διαδρομής (Σημάνσεις) 100.000 

Δράσεις δημοσιότητας και marketing Πολιτιστικής Διαδρομής 

Ψηφιακή οπτικοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής (χαρτογράφηση, 

καταγραφή και τεκμηρίωση των παραδοσιακών Πύργων της Μάνης) 

και Ψηφιακές διαδικτυακές ξεναγήσεις 

200.000 

Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση:  

-Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας 

-Υποστήριξη προβολής του τοπικού δικτύου  επιχειρήσεων 

-Στοχευμένη κατάρτιση στον τομέα του Πολιτιστικού-

Περιβαλλοντικού Τουρισμού και ανάπτυξη ικανοτήτων (Capacity 

Building) σε επιχειρηματίες/ενδιαφερόμενους που παρέχουν 

υπηρεσίες στον τομές τουρισμού και πολιτισμού σε τοπική κλίμακα 

200.000 

Ψηφιακά 

● Δημιουργία Ιστοσελίδας 

● Ψηφιακό αποθετήριο 

● Δημιουργία Συστήματος DMS 

● Πλατφόρμα διαβούλευσης του Cluster 

200.000 

Άλλες soft δράσεις (έρευνες, δράσεις δικτύωσης / συνεργασίας κ.α.) 100.000 

Σύνολο 1,500.000 ευρώ 

 

 

Πηγές κειμένου και εικόνων 

-Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαιολογικά Πάρκα, Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: https://www.diazoma.gr/routes/ 

-Αναπτυξιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΟΧΕ Μάνης: https://www.diazoma.gr/site- oxeMANIS.pdf 

-Μελέτη προστασίας και ανάδειξης του παραδοσιακού οικισμού Καστάνια στην Έξω -Μάνη - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 

-Ιστοσελίδα ΕΦΑ Μεσσηνίας https://www.efames.gr/first_gr.html 

-Οι πύργοι της Μάνης Μέρος Β΄-http://manivoice.gr/ (δημοσιευμένο το 2016) 

-Βάθεια Λακωνίας: Η Αναγέννηση που δεν έγινε ποτέ  - Ερευνητική εργασία του Δημήτρη Λαμπριάδη (2017) 

https://issuu.com/greekarchitects3/docs/labriadis 

Επιλογή εικόνων / Δημοσιεύματα: www.topoguide.gr, oimaniateseinaipantou.blogspot.com/p/blog-

page_27.html, https://www.kalamatajournal.gr/?start=8, www.in2life.gr/, www.kastra.eu, www.culture-

gate.com, www.messinialive.gr 
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