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Ειςαγωγή 

 

Το Ίδρυμα Καπετάν Βαςίλθ & Κάρμεν Κωνςταντακόπουλου (εφεξισ Ίδρυμα) πραγματοποίθςε διαβοφλευςθ (Stakeholder Forum) με τοπικοφσ φορείσ 

(βλ. ςελ. 5) που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθ Μεςςθνία. Η διαβοφλευςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 22 Δεκεμβρίου 

2018, ςτθν Καλαμάτα. 

 

τόχοι τησ διαβοφλευςησ ήταν: 

1. Η καταγραφι (SWOT analysis) των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ -μεταξφ των τοπικϊν φορζων- για τθ βιϊςιμθ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ 

Μεςςθνίασ. 

2. Η ανάπτυξθ προτεινόμενων δράςεων, ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ μίασ κοινισ πολιτιςτικισ ςτρατθγικισ, με απϊτερο ςτόχο τθ βιϊςιμθ 

πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Μεςςθνίασ. 
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Μεθοδολογία διαβοφλευςησ: 

Η διαβοφλευςθ πραγματοποιικθκε μζςω 2 ξεχωριςτϊν workshops με τθ ςυμμετοχι 21 ςυνολικά φορζων, τα οποία αφοροφςαν τόςο ςτθν Τλική όςο 

και ςτθν Άυλη Πολιτιςτική Κληρονομιά1. Για τον προςδιοριςμό των ςυγκεκριμζνων δράςεων που κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν για τθν ανάπτυξθ 

μίασ κοινισ πολιτιςτικισ ςτρατθγικισ για τθ Μεςςθνία, χρθςιμοποιικθκε θ προςζγγιςθ τθσ Μελζτθσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου για τθ Στρατθγικι 

τθσ Ευρωπαϊκισ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτον 21ο αιϊνα (European Cultural Heritage Strategy for the 21st century), θ οποία αναπτφςςεται ςε 3 

διαςτάςεισ:  

1. Κοινωνική διάςταςη (S) 

Επικεντρϊνεται ςτθ ςχζςθ μεταξφ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των κοινωνιϊν, μζςω των ςυνεργαςιϊν, με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των 

κοινοτιτων και τθ ςυμμετοχικι διακυβζρνθςθ. 

2. Χωρική & οικονομική ανάπτυξη (D) 

Επικεντρϊνεται ςτθ ςχζςθ μεταξφ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, με βάςθ τουσ τοπικοφσ πόρουσ, τον τουριςμό και 

τθν απαςχόλθςθ. 

3. Γνϊςη & εκπαίδευςη (K) 

Επικεντρϊνεται ςτθ ςχζςθ μεταξφ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των κεμάτων εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και δια βίου μάκθςθσ, ιδρφοντασ 

κατάλλθλα κζντρα και προγράμματα διδαςκαλίασ, κατάρτιςθσ και ζρευνασ, για επαγγζλματα που αφοροφν ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά.  

      

                                                                                                        

 

                                                           
1
 Ωσ Υλικι πολιτιςτικι κλθρονομιά ορίηεται θ φυςικι ι απτι πολιτιςτικι κλθρονομιά και περιλαμβάνει αντικείμενα, μνθμεία, και ιςτορικά μζρθ πολιτιςτικισ αξίασ, τα οποία ζχει κεωρθκεί ότι αξίηει να 

διατθρθκοφν ςτο πζραςμα του χρόνου για τισ επόμενεσ γενιζσ. Ωσ Άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά ορίηονται οι παραδόςεισ ι ηωντανζσ εκφράςεισ που ζχουν κλθροδοτθκεί από τουσ προγενζςτερουσ με 
τον προφορικό λόγο, όπωσ οι λαϊκζσ παραδόςεισ, οι γιορτζσ και τελετζσ, οι χοροί, οι παραςτατικζσ τζχνεσ, οι κοινωνικζσ πρακτικζσ, οι γνώςεισ και οι τεχνικζσ (Πθγζσ: 
https://www.citybranding.gr/2016/05/blog-post_16.html, http://ayla.culture.gr/orismos-apk/).  

https://www.citybranding.gr/2016/05/blog-post_16.html
http://ayla.culture.gr/orismos-apk/
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υμμετζχοντεσ Φορείσ: 

 

ΦΟΡΕΙ  

Workshop 1 Workshop 2 

Ίδρυμα Γ. & Β. Καρζλια Φεςτιβάλ Μθδζν 

Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ Πελοποννιςου 

Επιμελθτιριο Μεςςθνίασ Κοινωνικι Ανάπτυξθ Νζων (K.A.NE.) 

Μανιατάκειον  Ίδρυμα  Ο Σπόροσ 

Εταιρεία Μεςςθνιακϊν Αρχαιολογικϊν Σπουδϊν (Αρχαία 
Μεςςινθ) 

Σφλλογοσ Αποφοίτων Μουςικοφ Σχολείου Καλαμάτασ «Μαρία 
Κάλλασ» 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Μεςςθνίασ  Ματαρόα  

Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Φωτογραφικι Ομάδα Καλαμάτασ 

Εταιρεία Μεςςθνιακϊν και Αρχαιολογικϊν Σπουδϊν Μουςείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου 

Ίδρυμα «Καπετάν Βαςίλθ & Κάρμεν Κωνςταντακόπουλου» Πολιτιςτικόσ Αντίλογοσ 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Καλαμάτασ Καλλιτεχνικό Στζκι 

Μεμονωμζνοι Ερευνθτζσ  
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Δομή Ζκθεςησ: 

Η παροφςα  Ζκκεςθ περιλαμβάνει τα αποτελζςματα τθσ ωσ άνω διαβοφλευςθσ και τισ προτεινόμενεσ δράςεισ, ςε ςυνζχεια των ιδεϊν/προτάςεων που 

αναδείχκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ κατά τθ διάρκεια των 2 workshops, προκειμζνου να αναπτυχκεί μια ςτρατθγικι, θ οποία κα ενιςχφςει 

τθν ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Μεςςθνίασ. 

 

Η Ζκκεςθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 2 ενότθτεσ: 

 Ενότητα A. Καταγραφή (SWOT analysis) των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ 

 Ενότητα B. Πλάνο προτεινόμενων δράςεων για τη βιϊςιμη πολιτιςτική ανάπτυξη τησ Μεςςηνίασ (ςφνδεςθ με τθν Στρατθγικι Ευρωπαϊκισ 

Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτον 21ο αιϊνα). 

 

 

Η EY Ελλάδοσ υποςτιριξε το Ίδρυμα ςτθ διεξαγωγι τθσ διαβοφλευςθσ, κακϊσ και ςτθν κατάρτιςθ του πλάνου προτεινόμενων δράςεων. Το Ίδρυμα 

είναι αποκλειςτικά υπεφκυνο για το ςφνολο του παρόντοσ εγγράφου, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των αποφάςεων που ςυνδζονται με τθν 

προετοιμαςία και τα περιεχόμενα αυτοφ. 

 

ημειϊνεται ότι οι προτεινόμενεσ ενζργειεσ που περιλαμβάνονται ςτην παροφςα Ζκθεςη, προζκυψαν ωσ αποτζλεςμα τησ διαβοφλευςησ με τουσ 

φορείσ και δεν ζχουν δεςμευτικό χαρακτήρα για οποιονδήποτε, ενϊ ο τρόποσ αξιοποίηςησ αυτϊν, βρίςκεται ςτη διακριτική ευχζρεια του 

Ιδρφματοσ.    
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Ενότητα A. Καταγραφή (SWOT analysis) των αποτελεςμάτων τησ διαβοφλευςησ 

Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ αναφορικά με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά (Υλικι και Άυλθ) ςτθ Μεςςθνία, με τθ 

μορφι τθσ ανάλυςθσ SWOT: 

 Δυνατά ςημεία ςτον τρόπο διαχείριςθσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτθ Μεςςθνία (S) 

 Αδυναμίεσ ςτον τρόπο διαχείριςθσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτθ Μεςςθνία (W) 

 Ευκαιρίεσ ςτον τρόπο διαχείριςθσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτθ Μεςςθνία (O) 

 Εμπόδια ςτον τρόπο διαχείριςθσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτθ Μεςςθνία (T) 

 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ SWOT προζκυψαν ςυγκεντρωτικά και από τα 2 workshops με τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν 

αντίςτοιχθ μελζτθ για τθν «Πολιτιςτικι Στρατθγικι τθσ Καλαμάτασ 2016-2025». Η μελζτθ αυτι δθμιουργικθκε από τουσ πολίτεσ και για τουσ πολίτεσ 

τθσ Καλαμάτασ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, θ οποία ξεκίνθςε το Δεκζμβριο 2015 (από το Διμο Καλαμάτασ), με αφορμι τθν 

υποψθφιότθτα τθσ Καλαμάτασ ωσ Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ για το 2021. 

 

SWOT ANALYSIS – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

S              (Δυνατά 

ςημεία) 

 

1. Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του τόπου (χϊροι και προϊόντα) μζςω δράςεων/εκδθλϊςεων. 

2. Σθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ με πολιτιςτικοφσ και καλλιτεχνικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ. 

3. Στιριξθ από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ τθσ Άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με μακροπρόκεςμο όραμα και κερμι 

ανταπόκριςθ των επαγγελματιϊν του τομζα (π.χ. άνκιςθ του φεςτιβάλ μουςικισ τθσ Καλαμάτασ). 

4. Ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν υποδομϊν, κεφαλαίου και δυναμικισ, όπωσ προζκυψε από το Πρόγραμμα «Καλαμάτα 2021» 

που αφοροφςε ςτθ διεκδίκθςθ ανάδειξθσ τθσ Καλαμάτασ ωσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ για το 2021. 

5. Μεγάλθ ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι του κοινοφ ςε δράςεισ/εκδθλϊςεισ - Άνκιςθ εκελοντικισ πρωτοβουλίασ με 

δράςεισ ςε κακθμερινι βάςθ (ςυλλογικι δράςθ). 
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SWOT ANALYSIS - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

W              

(Αδυναμίεσ) 

1. Ζλλειψθ μακροχρόνιου οράματοσ/ςχεδιαςμοφ (με ορίηοντα τουλάχιςτον τθ δεκαετία). 

2. Περιοριςμζνοι οικονομικοί πόροι από τουσ αρμόδιουσ (κρατικοφσ) φορείσ.  

3. Ζλλειψθ πλαιςίου χρθματοδότθςθσ και διαφάνειασ, από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, ωσ προσ τα κριτιρια ςτιριξθσ των 

δράςεων και παροχισ των οικονομικϊν πόρων ςτουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ. 

4. Ελλιπισ παροχι χϊρων, υποδομϊν, εξοπλιςμϊν για τθ διεξαγωγι δράςεων/εκδθλϊςεων και ελλιπισ ενθμζρωςθ των 

φορζων χρθματοδότθςθσ για τισ υλικοτεχνικζσ ανάγκεσ των φορζων. 

5. Ζλλειψθ διεκνϊν ςυνεργαςιϊν. 

6. Ανάγκθ προτεραιοποίθςθσ των πολυάρικμων πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων, από ζναν αρμόδιο φορζα. 

7. Αλλθλοκάλυψθ δράςεων και ζλλειψθ ευκαιριϊν για νζουσ να ςυμμετζχουν ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα, το οποίο οδθγεί 

ςε φαινόμενα, όπωσ ο αποκλειςμόσ τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτά, ςυγκεκριμζνων θλικιακϊν ομάδων (αναφορά ςε νεαρζσ 

θλικίεσ 18 – 30 ετϊν). 

8. Δυςκολία ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα (ςε τοπικό επίπεδο). 

9. Ελλιπισ ςυνεργαςία όμορων διμων για τθ διατιρθςθ τθσ καλαιςκθςίασ του τοπίου (π.χ. αποφυγι πρακτικϊν, όπωσ 

κακι διαχείριςθ απορριμμάτων).  

10. Αδυναμία ςυντονιςμοφ των διαφόρων φορζων, ιδρυμάτων και τοπικϊν παραγόντων (κεςμϊν), οι οποίοι είναι 

υπεφκυνοι για τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ ςτθν περιοχι. 

11. Ελλιπισ αξιοποίθςθ του ορεινοφ περιβάλλοντοσ του Ταΰγετου (π.χ. εγκαταλελειμμζνοι οικιςμοί). 

12. Ελλιπισ γνϊςθ από τουσ φορείσ ςε κζματα τεχνικά, νομικά, λογιςτικά, τεχνολογίασ, marketing, εναλλακτικϊν πθγϊν 

χρθματοδότθςθσ κ.λπ., για τθν παραγωγι ζργου.  

13. Ελλιπισ επικοινωνία/γνωςτοποίθςθ/προϊκθςθ των διακζςιμων υπθρεςιϊν/δράςεων/πρωτοβουλιϊν/εκδθλϊςεων 

των πολιτιςτικϊν φορζων ςτο κοινό και τθν ευρφτερθ κοινωνία που οδθγεί ςε ελλιπι γνϊςθ των τελευταίων του 

ςυνολικοφ εφρουσ των πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 
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SWOT ANALYSIS - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ο              

(Ευκαιρίεσ) 

1. Δθμιουργία κοινοφ οράματοσ για τθ δθμιουργία και αποτελεςματικότερθ προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των 

πόλεων/νομοφ τθσ Μεςςθνίασ ευρφτερα ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και ςτο εξωτερικό. 

2. Αποτφπωςθ/χαρτογράφθςθ αποκζματοσ (προςφοράσ) πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων. 

3. Προοπτικι κοινισ ανάδειξθσ Υλικισ και Άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςω των 

πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων για τον πολιτιςμό, ακόμα και ςε διεκνζσ επίπεδο.  

4. Αφξθςθ των εςόδων προερχόμενων από άμεςεσ και ζμμεςεσ - βοθκθτικζσ πθγζσ των πολιτιςτικϊν δράςεων. 

5. Αξιοποίθςθ του τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο. 

6. Αναβάκμιςθ του τόπου μζςω τθσ ανάδειξθσ ενόσ πολιτιςμικοφ μοντζλου ςε ςυνδυαςμό με τον τοπικό τουριςμό και τισ 

τοπικζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ (π.χ. ξενοδοχεία). 

7. Ανάπτυξθ αρχαιολογικοφ τουριςμοφ με τθ ςυνεργαςία ιδιωτικοφ τομζα, πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων και φορζων 

διαχείριςθσ τθσ αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ. 

8. Ανάπτυξθ διαλόγου με τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ για τθν αναηιτθςθ και ανάπτυξθ μελλοντικϊν ςυνεργαςιϊν.  

9. Αξιοποίθςθ επαγγελματιϊν (λογιςτϊν, ςυμβοφλων κ.λπ.) και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

10. Σχεδιαςμόσ οδικϊν αξόνων για τθ ςφνδεςθ ςθμαντικϊν μνθμείων.  

11. Σχεδιαςμόσ ιςτορικϊν κζντρων ςτισ πόλεισ τθσ Μεςςθνίασ, ϊςτε να αξιοποιοφνται οι φυςικζσ (π.χ. παραποτάμιεσ) και 

πολιτιςτικζσ διαδρομζσ. 

12. Εντοπιςμόσ «πεδίου ηιτθςθσ» (catchment area) για τα πολιτιςτικά προϊόντα τθσ Μεςςθνίασ (π.χ. βάςθ γεωγραφικισ 

εγγφτθτασ και ςχεδίου οδικϊν αξόνων, θ Τρίπολθ κα μποροφςε να οριςτεί ωσ περιοχι - ςτόχοσ προϊκθςθσ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Μεςςθνίασ).  

13. Χρθματοδότθςθ από το εξωτερικό, με το ςυντονιςμό διαφορετικϊν τοπικϊν φορζων (ακολουκϊντασ το παράδειγμα 

τθσ Δθμόςιασ Βιβλιοκικθσ τθσ Βζροιασ). 

14. Δθμιουργία κινιτρων για επιςτροφι των νζων και ειςροι φοιτθτϊν από το εξωτερικό, λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ 

φοίτθςθσ ςε ελλθνικά πανεπιςτιμια από το εξωτερικό, ςτον τομζα του πολιτιςμοφ. 

15. Γνωςτοποίθςθ και προςζλκυςθ μεγαλφτερου μζρουσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, μζςω τθσ αποτελεςματικότερθσ 

επικοινωνίασ των δράςεων.  

16. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των κατοίκων τθσ Μεςςθνίασ, μζςω του πολιτιςτικοφ ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν και 

καλλιτεχνικϊν προγραμμάτων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 
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SWOT ANALYSIS - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Σ              

 (Εμπόδια) 

1. Ελλιπισ χρθματοδότθςθ από τοπικοφσ φορείσ (ςε τοπικό επίπεδο) και απουςία εναλλακτικϊν πθγϊν 

χρθματοδότθςθσ. 

2. Δυςκολία επικοινωνίασ με τουσ Διμουσ και ειδικότερα με τουσ αρμόδιουσ ςε κζματα χρθματοδότθςθσ δράςεων. 

3. Εφαρμογι ακζμιτων πρακτικϊν ειδικισ μεταχείριςθσ των κεςμϊν κατά τθ διαδικαςία χρθματοδότθςθσ. 

4. Παράγοντεσ, όπωσ γραφειοκρατία και νομοκετικό πλαίςιο, λειτουργοφν περιοριςτικά ςτθν ανάπτυξθ του 

αρχαιολογικοφ τουριςμοφ και τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων. 

5. Εποχικότθτα των πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων και ζλλειψθ πολιτιςτικοφ ςχεδιαςμοφ κατά τθ διάρκεια όλου 

του ζτουσ. 

6. Επαναλαμβανόμενθ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ ζναντι αγοράσ από τουσ Διμουσ τθσ Μεςςθνίασ (αφξθςθ κόςτουσ). 

7. Ελλιπισ τεχνογνωςία ςε κζματα διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ του πολιτιςμοφ. 

8. Αδυναμία αξιολόγθςθσ ςυγκεκριμζνων πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

(κεςμοφσ) ςε καίριεσ κζςεισ με αποτζλεςμα τθ μθ ςτιριξθ και ανάδειξι τουσ (ιδεολογικι/αιςκθτικι αςυμφωνία των 

δράςεων των φορζων με τουσ τοπικοφσ κεςμοφσ).  

9. Κατάργθςθ των επιςτθμονικϊν επιτροπϊν, που κακιςτά ακόμα πιο αναποτελεςματικό το μοντζλο διαχείριςθσ των 

ζργων, λόγω τθσ μειωμζνθσ αυτονομίασ ςτθ διεκδίκθςθ ευρωπαϊκϊν κονδυλίων από μεμονωμζνουσ πολιτιςτικοφσ 

φορείσ. 

10. Κακόσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ αναφορικά με τθ δθμιουργία οδικϊν αξόνων για τθ ςφνδεςθ ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν 

χϊρων.  

  



 

12 
 

Ενότητα Β. Πλάνο προτεινόμενων δράςεων για τη βιϊςιμη πολιτιςτική ανάπτυξη τησ Μεςςηνίασ 

Ακολουκεί θ καταγραφι των προτεινόμενων δράςεων, όπωσ αναφζρκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ κατά τθ διαβοφλευςθ. Οι προτεινόμενεσ 

αυτζσ δράςεισ παρατίκενται ςε μορφι πίνακα ςε ςυνάρτθςθ με: 

 Τουσ κφριουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που καλφπτουν και πϊσ αυτοί ςυνδζονται με τισ βαςικζσ προκλιςεισ τθσ «Στρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτον 21ο αιϊνα». 

 Τον βακμό ςθμαντικότθτασ και εφαρμοςιμότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ κατθγοριοποίθςθ.   

 

Τπόμνημα 

Βαθμόσ ςημαντικότητασ Βαθμόσ εφαρμοςιμότητασ βάςει 5 κριτθρίων:  

1. Ζλλειψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

2. Ζλλειψθ υποδομϊν/εξοπλιςμοφ 

3. Ζλλειψθ ςυνεργαςίασ 

4. Γραφειοκρατία 

5. Κόςτοσ 

Προτεραιότθτα (δθμιουργία 

πλάνου ι/και εφαρμογι εντόσ 

διετίασ) 

 Εφκολθ (κάλυψθ 1-2 κριτθρίων)  

Σε επόμενο ςτάδιο (δθμιουργία 

πλάνου ι/και εφαρμογι ςε 

ορίηοντα 5ετίασ) 

 Μζτρια (κάλυψθ 3-4 κριτθρίων)  

 Πολφπλοκθ (κάλυψθ  και των 5 κριτθρίων)  

 

 Τισ Αδυναμίεσ, τισ Ευκαιρίεσ και τα Εμπόδια ςτον τρόπο διαχείριςθσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτθ Μεςςθνία, που αναφζρκθκαν κατά τθ 

διαβοφλευςθ και περιγράφονται παραπάνω.   
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+ φνδεςη με  

Αδυναμίεσ (W) 
Ευκαιρίεσ (Ο) 
Εμπόδια (T) 

1. Ίδρυςθ ενόσ 

Ανεξάρτθτου 

Διαχειριςτι 

Πολιτιςμοφ που κα 

αναλάβει τον 

ςυντονιςμό όλων 

των δράςεων και κα 

διευκολφνει τθν 

υλοποίθςι τουσ.2 

S5, S6, Κ6 
 
 
 

1. Δθμιουργία πλατφόρμασ κοινισ χριςθσ εξοπλιςμοφ, υποδομϊν, 

εκκεςιακϊν χϊρων κ.λπ. 
 1, 3, 5 W4, W12, Τ6 

2. Εκπαίδευςθ φορζων3 πάνω ςτθ λειτουργία των Ιδρυμάτων και των 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, κακϊσ και ςε μεκόδουσ εκπαίδευςθσ 

του κοινοφ. 

 1, 2, 3, 4, 5 
W2, W12, O2, 

O15, Τ7, T9 

3. Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε κζματα τεχνοκρατικά, τεχνολογικά, 

νομικά, οικονομικά, διαχειριςτικά κ.λπ. 
 1, 2, 3, 4 

W2, W12, O4, O8, 
09, T7 

4. Διαςφνδεςθ όλων των φορζων με τουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ 

κεςμοφσ. 
 1, 2, 3, 4 

W8, W9, W10, 
O1, Ο8, O9, T2 

5. Αποφυγι αλλθλοκάλυψθσ δράςεων από τουσ φορείσ.  3 
W6, W7, W10, 

W13, O2, O3, T5 

                                                           
2
 Ωσ προσ τθ δομι του, ο Διαχειριςτισ είναι ςθμαντικό να παραμζνει ανεξάρτθτοσ, να λειτουργεί με διαφάνεια, να είναι ξεκάκαρο το πώσ κα ςτελεχωκεί και πώσ κα λαμβάνει τισ 

αποφάςεισ, που κα αναφζρεται, κακώσ και από που κα προζρχονται οι πόροι του. Επίςθσ, προτάκθκε το Ίδρυμα να αναλάβει το ςυντονιςμό τθσ ςυνάντθςθσ των φορζων κατά τθν 

οποία κα αναλάβουν να διαμορφώςουν τθν πρόταςθ ίδρυςθσ του Διαχειριςτι και να τθν υποβάλλουν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

3
 Στον ςυγκεντρωτικό πίνακα ωσ φορείσ ορίηονται οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτο forum και οι οποίοι κα δθλώςουν εγγράφωσ τθν επικυμία ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ενζργειεσ. 
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τρατηγικόσ τόχοσ 
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Ευκαιρίεσ (Ο) 
Εμπόδια (T) 

2. Εκπόνθςθ 

ςτοχευμζνων/ 

μεμονωμζνων 

δράςεων 

προκειμζνου για τθ 

δθμιουργία μίασ 

ενιαίασ ςτρατθγικισ 

και προςζγγιςθσ, 

κακϊσ και για τθν 

ενίςχυςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ όλων 

των 

ενδιαφερόμενων 

μερϊν. 

 
S6 
 

1. Ανάδειξθ τθσ ενιαίασ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ Μεςςθνίασ ςτο 

πλαίςιο των 3.000 χρόνων τθσ ιςτορίασ - πολιτιςμοφ τθσ, μζςα από 

τθν εμπλοκι όλων των ενδιαφερόμενων φορζων και τθ δθμιουργία 

ενόσ μακροπρόκεςμου πλάνου ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν. 

 
1, 2, 3, 4, 
5 

W1, W2, W5, 
W10, O1, O3, O4, 
O7, O11, T1, T4 

Κ1, Κ2, Κ3, K4 
2. Ειςαγωγι του πολιτιςτικοφ ςτοιχείου ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  
 1, 4, 5 Ο16 

D2, D3, D5, D6 

3. Καταγραφι όλων των οδικϊν αξόνων τθσ περιοχισ και 

επικοινωνία αυτϊν, ϊςτε να καταςτοφν προςβάςιμοι ςε όλουσ, με 

ςτόχο τθν ανάδειξθ των τοπικϊν οικιςμϊν και τθν επακόλουκθ 

ανάπτυξθ του τουριςμοφ.  

 1, 2, 4, 5 
W10, W11, Ο5, 
O10, Ο11, T10 

S4 

4. Πλιρθσ αξιοποίθςθ του Μεγάρου Χοροφ Καλαμάτασ ωσ χϊρου 

φιλοξενίασ πολιτιςτικϊν δράςεων/εκδθλϊςεων από όλουσ τουσ 

φορείσ και λειτουργία του ωσ αυτοχρθματοδοτοφμενο πολιτιςτικό 

όχθμα. 

 1, 2, 3, 5 
W4, W12, Τ6, 

W2, W3, T1, T2, 
T5 

D2 

5. Δθμιουργία διαφλων επικοινωνίασ με τουσ 6 Διμουσ τθσ 

Μεςςθνίασ και ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των Διμων ςτθ 

διαβοφλευςθ. 

 3, 4 W8, W9, W10, T2 
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Αδυναμίεσ (W) 
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S5, S6, D2, Κ6 

6. Καταγραφι του ςυνόλου του δικτφου πολιτιςτικϊν φορζων τθσ 

Μεςςθνίασ, των δυνατϊν τουσ ςθμείων και των ςθμαντικότερων 

δράςεϊν τουσ. 

 
1,2, 3, 4, 
5 

W6, W10, O1, O2 

S5, S6, D2, Κ6 

7. Καταγραφι των υφιςτάμενων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, των 

ςτόχων και των target groups (θλικιακοφ, γεωγραφικοφ, ειδίκευςθσ) 

των ςθμαντικότερων δράςεων των φορζων. 

 
1,2, 3, 4, 
5 

W2, W3, W6, O4, 
O12, O13, T1, T2 

S5, S6, D2, Κ6 

8. Καταγραφι των δυνατοτιτων κλιμάκωςθσ (scaling) των δράςεων 

των φορζων ςτθ Μεςςθνία, ςε ευρφτερο επίπεδο, ϊςτε θ 

χρθματοδότθςθ να είναι ανάλογθ του εφρουσ των δράςεων. 

 
1, 2, 3, 4, 
5 

W6, W8, W10,  
Ο1, O2, Ο3, Ο5, 
Ο6, Ο7, Ο8, Ο13 

S5, S6, D2, Κ6 

9. Γνωςτοποίθςθ των δράςεων των φορζων ςτουσ κρατικοφσ και μθ 

κρατικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ (π.χ. ιδρφματα), ςε ςυνδυαςμό 

με τα κζματα τα οποία ζχουν ιδθ καταγραφεί ςτθ ςτρατθγικι του 

Προγράμματοσ «Καλαμάτα 2021». 

 1, 2, 3, 4 
W6, W8, W10, 

Ο1, O2, O8, O13, 
T2 

S5, S6, D2, Κ6 
10. Ανάπτυξθ θμερολογιακοφ πλάνου με όλεσ τισ δράςεισ για μία 

ολιςτικι επικοινωνία τουσ προσ κάκε ενδιαφερόμενο. 
 1, 2, 3 

W1, W5, W13, 
O2, O3, O12, O15, 

T5 
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Αδυναμίεσ (W) 
Ευκαιρίεσ (Ο) 
Εμπόδια (T) 

D2, D4 

11. Επικαιροποίθςθ και αξιοποίθςθ των προτάςεων του «Plan B» 

από τουσ φορείσ, ϊςτε να γίνει χριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

ωσ μζςου για να δοκεί ςτθν περιφζρεια ζνασ τζτοιοσ χαρακτιρασ 

που κα τθν καταςτιςει πιο ελκυςτικι και γνωςτι. (Το «Plan B» 

αφορά ςτθν εξζλιξθ του Προγράμματοσ «Καλαμάτα 2021» το οποίο είχε 

ςυνταχκεί για τθν περίπτωςθ που δεν κζρδιηε θ Καλαμάτα τον τίτλο τθσ 

Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρώπθσ).  

 1, 2, 3, 4 
W1, W6, W13, 

O1, O3, O15, O16,  

S2, D2, D3 

12. Δθμιουργία επιπλζον υλικϊν και άυλων δομϊν πολιτιςτικισ 

διαχείριςθσ με ςτόχο τθν προςζλκυςθ τθσ νζασ γενιάσ, μζςα από 

τθν παροχι κζςεων εργαςίασ ςε επαγγελματίεσ του τομζα και κατ’ 

επζκταςθ τθ διαςφάλιςθ μίασ καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 1, 2, 4, 5 W7, O8, O9, O14 

D1, D2, D3, D4, D5, 
D6 

13. Υιοκζτθςθ ενόσ ςφγχρονου βιϊςιμου μοντζλου διαχείριςθσ για 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία, ςυντιρθςθ, αποδοτικότθτα, 

βιωςιμότθτα και αυτόνομθ χρθματοδότθςθ αρχαιολογικϊν χϊρων, 

μνθμείων κ.ά. 

 
1, 2, 3, 4, 
5 

W1, W2, W3, O3, 
O4, O13, T1, T2, 

Τ3, T4 

D7 

14. Συνεργαςία με το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν ςε 

ςχζςθ με τθ λειτουργικότθτα/διακεςιμότθτα των μνθμείων για 

δράςεισ. 

 1, 3, 4 
W4, W8, W10, 

O8, O10, O11, T4, 
T10 
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Αδυναμίεσ (W) 
Ευκαιρίεσ (Ο) 
Εμπόδια (T) 

Κ1, Κ2, Κ3, K4, K8 
15. Επζνδυςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ πολιτιςτικισ κουλτοφρασ τθσ 

νζασ γενιάσ για τθ διακράτθςι τθσ ςτθν κοινωνία τθσ Μεςςθνίασ. 
 1, 2, 3, 5 

W1, W7, O9, O14, 
O16 

K1, K2, K4, K5, K7, 
K8 

16. Προϊκθςθ τθσ ζννοιασ του «εκπαιδευτικοφ πολιτιςμοφ»: 

Συγχϊνευςθ εκπαίδευςθσ και ιςτορικοφ περιβάλλοντοσ μζςω 

εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν προγραμμάτων και ανταλλαγι 

γνϊςθσ με φορείσ του εξωτερικοφ. 

 1, 2, 3, 5 W5, O3, O7, Ο16 

D1, D2, D3, D6 

17. Σφνδεςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του βιϊςιμου 

τουριςμοφ, μζςω τθσ καλφτερθσ επικοινωνίασ των πολιτιςτικϊν 

δρϊμενων ςτο πλαίςιο των τουριςτικϊν προωκθτικϊν δράςεων.  

 1, 2, 3, 4  
W1, O5, O6, Ο7, 

Τ4 

D2 

18. Δθμιουργία πλαιςίου αξιολόγθςθσ πρωτοβουλιϊν/ 

δράςεων/εκδθλϊςεων μζςα από τθν εκπόνθςθ μελζτθσ 

αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ, που κα παρζχει: 

 Μζτρθςθ οφζλουσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ για τθ 

χάραξθ ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων. 

 Χαρτογράφθςθ των πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων, 

των χαρακτθριςτικϊν τουσ, και αποτφπωςθ αποκζματοσ 

(προςφοράσ) των δράςεων αυτϊν. 

 Αξιολόγθςθ των πρωτοβουλιϊν/δράςεων/εκδθλϊςεων, 

 
1, 2, 3, 4, 

5 

W1, W5, W6, 

W13, O2, O3, Τ8 
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ζναντι κριτθρίων, και προτεραιοποίθςθ αυτϊν με ςκοπό τθ 

χρθματοδότθςι τουσ. 



 
 

 

19 

 

 

 

Παράρτημα 
Βαςικζσ Προκλήςεισ που ζχουν αναγνωριςτεί από τη τρατηγική τησ Ευρωπαϊκήσ Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ ςτον 21ο αιϊνα (ανά θεματική) 

Κοινωνική Διάςταςη (S) Χωρική & Οικονομική Ανάπτυξη (D) Γνϊςη & Εκπαίδευςη (K) 

S1. Η ηωι ςε ςυνκικεσ ειρινθσ D1. Δθμιουργία μιασ πιο περιεκτικισ και ςυνεκτικισ κοινωνίασ 
Κ1. Συμβολι ςτθν προϊκθςθ μιασ κοινισ κοινωνίασ τθσ 
γνϊςθσ 

S2. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
D2. Ανάπτυξθ τθσ ευθμερίασ του τόπου αξιοποιϊντασ τουσ 
πόρουσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

Κ2. Προςδιοριςμόσ, διατιρθςθ, μετάδοςθ και ανταλλαγι 
γνϊςεων και δεξιοτιτων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

S3. Συμβολι ςτθν ευθμερία των ανκρϊπων και 
ςτθν καλι υγεία 

D3. Εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, ςε 
αρμονία με το φυςικό περιβάλλον τουσ 

Κ3. Ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τισ αξίεσ που 
μεταδίδονται από τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά 

S4. Διατιρθςθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ D4. Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διατιρθςθσ 
Κ4. Διαςφάλιςθ ότι τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθ δια βίου 
κατάρτιςθ 

S5. Εδραίωςθ τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ 
D5. Διαςφάλιςθ ότι θ πολιτιςτικι κλθρονομιά λαμβάνεται 
υπόψθ ςτισ ςτρατθγικζσ και ςτα προγράμματα βιϊςιμθσ 
χωροταξικισ ανάπτυξθσ 

Κ5. Εγγφθςθ υψθλοφ τεχνικοφ επιπζδου για όλα τα 
επαγγζλματα και βιοτεχνίεσ που ςχετίηονται με τθν 
πολιτιςτικι κλθρονομιά 

S6. Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχικισ διαχείριςθσ 
D6. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν να 
απευκφνονται ςε κζματα βιϊςιμθσ χωροταξικισ ανάπτυξθσ 
μζςω τθσ καλφτερθσ χριςθσ τθσ κλθρονομιάσ 

Κ6. Υποςτιριξθ, ενίςχυςθ και προϊκθςθ τθσ 
διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ 

S7. Βελτιςτοποίθςθ τθσ εφαρμογισ 
ςυμβάςεων 

D7. Διατιρθςθ και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των δθμόςιων 
υπθρεςιϊν να αντιμετωπίηουν ηθτιματα πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ 

Κ7. Ενκάρρυνςθ τθσ ζρευνασ για τθν πολιτιςτικι 
κλθρονομιά 

S8. Προϊκθςθ τθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ 
προςζγγιςθ τθσ κλθρονομιάσ 

D8. Αφξθςθ τθσ χριςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

Κ8. Προςζλκυςθ τθσ δζςμευςθσ των νζων ςτθν 
πολιτιςτικι κλθρονομιά 

 


