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Δπραξηζηίεο
Ζ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα ΓΟΔΠ&ΣΜ
ηνπ ΣΔΗ Πχξγνπ, παξάξηεκα ηεο Πάηξαο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ θχξην
Βεξγφπνπιν Γεκήηξε γηα ηνλ ρξφλν πνπ καο αθηέξσζε θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ
καο έδσζε φιν ην δηάζηεκα πνπ ζπλεξγαζηήθακε

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί ην ηειεπηαίν κνπ βήκα γηα λα
νινθιεξσζεί ε θνίηεζή κνπ ζην ΣΔΗ ηνπ ηκήκαηνο ΓΟΔΠ&ΣΜ. Αληηθείκελν
έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο
Διιάδαο, ηδηαίηεξα ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Μεζζελίαο.
Αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ γεληθφ επηζθέπηε, κε ζηφρν ηελ
θαηαλφεζε ηεο επνρήο απφ άπνςε ηζηνξίαο, θνηλσλίαο, πνιηηηζκνχ θαη
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζηα ηζηνξηθά θαη θπζηθά κλεκεία. Σν
θνηλφ κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κηα επξχηεξε γλψζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια επαηζζεζία,
αλαπηχζζνληαο ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη απνθηψληαο θξηηηθή ζθέςε. Ζ
εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπηθήο
ηζηνξίαο θαη γεληθήο ηζηνξίαο, ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ζηελ
πνιηηηζηηθή θαη θπζηθή θιεξνλνκηά σο εθπαηδεπηηθή γλψζε, ζηνπο
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο Μεζζελίαο, ζηα ήζε θαη έζηκα, ζηελ έλλνηα ησλ
πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη ζην ηζηνξηθφ πιαίζην.
Σν δεχηεξν κέξνο απνηειεί έλα site πάλσ ζε πιαηθφξκα ηνπ WordPress φπνπ
εθεί κπνξεί λα θαλείο λα πινεγεζεί θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο πνιηηηζηηθνχο
ζπιιφγνπο ηεο Μεζζελίαο, ηα έζηκα, ηηο παξαδφζεηο αιιά θαη ηα ηνπηθά
πξντφληα πνπ ππάξρνπλ.
Δπίζεο, αλαιχσ βήκα βήκα πσο δεκηνχξγεζα απηή ηελ ηζηνζειίδα θαζψο
επίζεο αλαθέξσ δπν ιφγηα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα θαη ηνπο ιφγνπο
ηνπο νπνίνπο δηάιεμα λα δνπιέςσ ζην WordPress.
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«The value of the intangible cultural heritage in Greece
and specifically in the prefecture of Messinia - Creation of
a website of cultural associations of Messinia»

«Maria Georgiou»

Abstract
This dissertation is my last step to complete my studies at the TEI of the department of DOEP & TM. The object of research of the present work is the
intangible cultural heritage of Greece, especially the intangible cultural heritage of Messina. We refer to the use of the local historical and cultural heritage
for education and the general visitor, with the aim of understanding the era in
terms of history, society, culture and natural environment, with emphasis on
historical and natural monuments. The public can access a wider knowledge of
the cultural heritage, while developing sensitivity, developing historical consciousness and acquiring critical thinking. The work is divided into two parts.
The first refers to the relationship between local history and general history, to
the teaching of local history, to cultural and natural heritage as educational
knowledge, to the cultural associations of Messinia, to the customs and traditions, to the concept of cultural routes and to the historical context.
The second part is a site on a WordPress platform where one can navigate and
be informed about the cultural associations of Messinia, the customs, traditions and local products that exist. I also analyze step by step how I created
this website and also mention a few words about this platform and the reasons
I chose to work in WordPress.
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ΜΔΡΟ 1ν
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν
Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο
1.1 Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Ο πνιηηηζκφο είλαη ζεκαληηθφ θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο
θνηλσληθνπνίεζεο. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζεη εζηθέο θαη θηινζνθηθέο
αμίεο, λα ρηίδεη θνηλσληθνχο δεζκνχο, λα ελεκεξψλεη ηελ εκπεηξία θαη ηε
γλψζε θαη πνιιά άιια.
Με ηνλ φξν «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» δίλνπκε λφεκα ζε έλα πινχζην θαη
πνηθίιν κσζατθφ, κε ηάζε πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, αιιά θαη δεκηνπξγηθφ, κε
ηελ θιεξνλνκηά ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ. Δπνκέλσο, ε θαηνρή ηεο
θιεξνλνκηάο ηεο παιαηφηεξεο γεληάο θιεξνλνκεί θπζηθά ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο.
Αθνχγνληαο ηε ιέμε "πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά" καδί, ζα κπνξνχζε θαλείο λα
ζθεθηεί φηη αλαθέξεηαη ζε θηίξηα ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζε θπζηθέο
πεξηνρέο, ή αθφκα θαη ζε πφιεηο ζε κλεκεία, δηάθνξα έξγα ηέρλεο ηνπο ζε
κνπζεία ή αθφκα θαη κνπζηθή ή ινγνηερλία.
Ζ ηζηνξία έρεη κείλεη ζηα έξγα , αιιά ηα ήζε θαη ηα έζηκα είλαη καζήκαηα. Ζ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά γεκίδεη ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ, είλαη κία έκκεζε
δχλακε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ζε δεκηνπξγηθφ ηνκέα
θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο. Δίλαη
επίζεο έλαο ζεκαληηθφο πφξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή θαζψο πξνζθέξεη αλαδσνγφλεζε ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο
πεξηνρέο αιιά θαη ζεκαληηθή πξνψζεζε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ!
1.2. Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά
χκθσλα κε ηνλ Skounti (2009) ν φξνο πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά δελ ζήκαηλε πάληα ε θιεξνλνκηά κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηεο
πνιηηηζκηθήο αμίαο. Ζ θιεξνλνκηά δελ είλαη θάηη πνπ ππήξρε απφ ηελ αξρή
αληηζέησο είλαη ε θαηάιεμε κηαο καθξπρξφληαο θαη
πνηθηιφκνξθεο δηαδηθαζίαο Μηαο θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ηελ
επεξεάδνπλ φπσο είλαη θνηλσληθνπνιηηηθνί θπζηθά νηθνλνκηθνί αιιά θαη
πνιηηηζκηθνί. Mε ηνλ φξν άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ελλννχκε “ηηο
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πξαθηηθέο, αλαπαξαζηάζεηο, εθθξάζεηο, γλψζεηο θαη ηερληθέο, θαζψο θαη ηα
εξγαιεία, αληηθείκελα, ρεηξνηερλήκαηα θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο πνπ
ζπλδένληαη κε απηέο θαη ηηο νπνίεο νη θνηλφηεηεο, νη νκάδεο θαη ηα άηνκα
αλαγλσξίδνπλ φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπο […]
κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά, αλαδεκηνπξγείηαη ζπλερψο απφ ηηο
θνηλφηεηεο θαη ηηο νκάδεο ζε ζπλάξηεζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηε θχζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ηνπο παξέρεη κία
αίζζεζε ηαπηφηεηαο θαη ζπλέρεηαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνψζεζε ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο
δεκηνπξγηθφηεηαο” (ΦΔΚ.275, 2006).
Ζ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ εκθαλίδεηαη
ζπγθεθξηκέλα ζε:
1. πξνθνξηθέο εθθξάζεηο θαη παξαδφζεηο - ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε γιψζζα ζαλ θνξέαο
2. ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο
3. ηέρλεο
4. παξαδνζηαθή ρεηξνηερλία
5. ζέαηξν
6. γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ηα νπνία αθνξνχλ ην ζχκπαλ γηα ηε θχζε
Ο νξηζκφο ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη κία επθαηξία λα θαλνχλ
πεξηζσξηνπνηεκέλεο κνξθέο θιεξνλνκηάο πέξαλ ησλ ηνπηθψλ ε εζληθψλ
νξίσλ.
Πνιινί σζηφζν, δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ κπνξεί λα
αιιάμεη ηφζν ην ραξαθηήξα φζν θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην θέληξν ηεο. (Labadi,
2012, ζ.127-130).
χκθσλα κε ηνλ Skounti (2009) ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά δελ είλαη
κνλνδηάζηαηε αιιά εθηείλεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ ηε
κε πιηθή δηάζηαζε ελφο ζηνηρείνπ ηεο πιηθήο θιεξνλνκηάο (γηα παξάδεηγκα
ελφο αξραίνπ λανχ), σο ην πην άπιν ζηνηρείν (γηα παξάδεηγκα έλα ιατθφ
παξακχζη).
Φηάλεη ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ πθίζηαηαη απφιπηα άπιε κνξθή ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αιιά φηη ππάξρεη κία πιηθή δηάζηαζε είζαη θάζε
ζηνηρείν ηεο. Υσξίο ηελ ΑΠΚ
ην ζηνηρείν ζα ήηαλ αλίθαλν λα θνηλνπνηεζεί νπφηε δελ ζα ππήξρε αθνχ ην
λα θαηαιάβνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα αλζξψπηλα φληα είλαη κία
εμαξηεκέλε θαηάζηαζε απφ απηή ηελ πιηθή δηάζηαζε θαζψο γηα λα
αληηιεθζνχκε θάηη ζα πξέπεη λα ην θαηαλνήζνπκε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ καο
δειαδή κέζα απφ ηελ χιε.
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Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνλ Skounti (2009), ε πιηθή δηάζηαζε ηεο ΑΠΚ είλαη
ηαπηφρξνλα εχζξαπζηε θαη αλζεθηηθή. Τπεξβαίλεη θαηά πνιχ ηε δηάξθεηα
δσήο ησλ αηφκσλ πνπ ηε θέξνπλ θαζψο κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά θαη
δελ κπνξεί απιψο λα εθιείςεη, αιιά ζηαδηαθά κεηακνξθψλεηαη,
πξνζαξκφδεηαη ή επεθηείλεηαη, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ελζσκαηψλνληαο
λέα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά.
1.3. Unesco θαη Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά
Aπφ ην 1972 ζηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ
έγθξηζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ παγθφζκηα θιεξνλνκηά πνιινί εθπξφζσπνη
ησλ θξαηψλ ζεψξεζαλ φηη ζην θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζα ήηαλ
θαιή ηδέα λα επεθηαζεί θαη ζηηο άιιεο κνξθέο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Skounti
(2009) ε πξνζήισζε ηεο χκβαζεο ηνπ 1972 ζην «κλεκεηαθφ» πνιηηηζκφ,
ππξνδφηεζε αληηδξάζεηο γηαηί ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνιιψλ ρσξψλ ηνπ
ηφηε ιεγφκελνπ ηξίηνπ θφζκνπ, επλννχληαλ πεξηζζφηεξν ηα
εθβηνκεραληζκέλα έζλε θαη ηδηαίηεξα ε δπηηθή Δπξψπε.
Σν 1973, ε θπβέξλεζε ηεο Κνινκβίαο πξφηεηλε λα πξνζηεζεί έλα πξσηφθνιιν
ζηε ζχκβαζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε
ιανγξαθία (Folklore). Ζ πξνζπάζεηα απηή, αλ θαη απέηπρε, θαηάθεξε λα
αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ άπινπ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
(Lencerini, 2011, ζ.103-104)
Σν 1982 ε UNESCO πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε κηαο Δπηηξνπήο γηα ηελ
Πξνζηαζία ηεο Λανγξαθίαο (Committee of Experts on the Safeguarding of
Folklore) θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ ηνκέα γηα ηελ κε πιηθή θιεξνλνκηά
(Section for the NonPhysical Heritage) (Bouchenaki, 2004, ζ.7).
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα γξαθηεί έλα ζεκαληηθφ θείκελν γηα ηε
«χζηαζε γηα ηε Γηαθχιαμε ηνπ Παξαδνζηαθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο
Λανγξαθίαο» (Σhe Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore), ε νπνία ππνγξάθεθε ην 1989.
Μία κεγάιε θαηλνηνκία απηή ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη φηη ε δηαθήξπμε απηήο
ηεο αξρήο φηη ε ιανγξαθία σο κνξθή πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο ζα πξέπεη λα
δηαθπιάζζεηαη απφ ηελ νκάδα θαη γηα ηελ νκάδα ηεο νπνίαο θέξλεη ηελ
ηαπηφηεηα (Lencerini, 2011, ζ.105).
Ο ζθνπνο πνπ ππήξρε ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ πζηεκάησλ λα
κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα
ηε δεκηνπξγία ηεο ΑΠΚ.
H Κνξέα πξφηεηλε φηη ε UNESCO ζα ήηαλ θαιφ λα πξνρσξήζεη ζε ίδξπζε
κηαο δηεζλήο επηηξνπήο γηα ηε «Γηάδνζε ησλ Εσληαλψλ Αλζξσπίλσλ
Θεζαπξψλ» φπνπ ζα ιεηηνπξγνχζε παξφκνηα κε ηελ επηηξνπή γηα ηελ
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παγθφζκηα θιεξνλνκηά. ζα είρε επίζεο θαη έλαλ παξφκνην θαηάινγν
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο. (Hafstein, 2009, ζ.94-95).
Αλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ πνιιαπιέο αληηδξάζεηο Γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα ηφζν γηα ηηο έλλνηεο φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ
ιεηηνπξγνχζε, ζην πξφγξακκα παξφια απηά εγγξάθεθαλ 99 ζηνηρεία
άπιεο θιεξνλνκηάο ηα νπνία απηφκαηα ελζσκαηψζεθαλ ζε έλαλ
αληηπξνζσπεπηηθφ θαηάινγν ηεο ΑΠΚ ηεο αλζξσπφηεηαο φηαλ ε ζχκβαζε
ήηαλ ππνγεγξακκέλε.
Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγνχζε παξάιιεια κε ηηο δηεξγαζίεο γηα ηε χκβαζε γηα
ηελ Πξνζηαζία ηεο ΑΠΚ θαη ε εκπεηξία απφ ηηο αηέιεηέο ηνπ ζπλέβαιε ζηνλ
απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο (Aikawa, 2004, ζ.140-141)
Ζ UNESCO πηνζέηεζε ηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Άπιεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 2003 θαη ε εθαξκνγή ηεο
μεθίλεζε ζηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 2006.
Μεξηθέο ρψξεο παξφηη δελ θαηαςήθηζαλ ηε ζχκβαζε δελ ζπκκεηείραλ ζηελ
ςεθνθνξία (Smith and Akagawa, 2009, ζ.3).
θνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη:





Να πξνζηαηεχεη ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Να ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε ζε ηνπηθφ Δζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν
ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Να ππάξρεη ζεβαζκφο απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο θνηλφηεηεο νκάδεο θαη
αλζξψπνπο γηα ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Να ππάξρεη δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη ζπλδξνκή

Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ φξγαλα θαη επηηξνπέο πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα
ηελ εθαξκνγή γεληθφηεξσλ ζθνπψλ αιιά θαη ησλ ζηφρσλ ηεο.
Σα φξγαλα απηά απνηεινχληαη απφ:
1. Σελ γεληθή ζπλέιεπζε - είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο ζχκβαζεο
2. Σελ δηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή δηαθχιαμεο ηεο ΑΠΚ - ππεχζπλε γηα
ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ππνβάιινληαη απφ ηα θξάηε-κέιε θαη
παίξλεη απνθάζεηο έρνληαο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα επηινγήο, γηα ηελ
παξαδνρή Γηεζλνχο ζπλδξνκήο, γηα ηηο εγγξαθέο ζηνπο θαηαιφγνπο
3. Σελ γξακκαηεία ηεο UNESCO - είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηεο
επηηξνπήο εμαζθαιίδνληαο ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπο (Άπιε
Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο, ρ.ρ., H UNESCO θαη ε
χκβαζε ).
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1.4. Ίδξπζε, ζθνπόο θαη ιεηηνπξγία ηεο Unesco
Ζ UNESCO - ν Δθπαηδεπηηθφο, Δπηζηεκνληθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, απνηειεί έλαλ δηεζλή νξγαληζκφ ηνπ νπνίνπ ε ίδξπζε
είλαη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ 1945 θαη έρεη σο ζθνπφ λα ππάξρεη εηξήλε θαη
αζθάιεηα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.
Με έδξα ην Παξίζη, ζπκβνιίδεη ηελ πξφζνςε ελφο αξραίνπ λανχ, κε ηηο
θνιψλεο ηνπ λα αληηθαζίζηαληαη απφ ην αθξσλχκηφ ηνπ. Δίλαη ην θέληξν γηα
ηελ αληαιιαγή ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ, ηε ζχλαςε θαη εθαξκνγή δηεζλψλ
ζπλζεθψλ θαη ζπκθσληψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο
Κιεξνλνκηάο.
Απηφο ν πνιηηηζηηθφο νξγαληζκφο εξγάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα δηάινγν κεηαμχ πνιηηηζκψλ θαη ιαψλ ζρεηηθά κε
θνηλέο αμίεο. Μέζα απφ απηνχο ηνπο δηαιφγνπο, επηδηψθεη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ην φξακα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα,
πνπ είλαη θαη ην επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
χκθσλα κε ηελ UNESCO (π.ρ. Δηζαγσγή ηεο UNESCO: What We Are),
απνζηνιή ηεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο, ηελ εμάιεηςε
ηεο θηψρεηαο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηήκεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο δηάδνζεο θαη ηεο
ελεκέξσζεο».
1.5. Σν ύληαγκα ηεο Unesco
χκθσλα κε ην ζχληαγκα ηεο UNESCO (ρ.ρ., UNESCO„s Governing Bodies)
ηα δηνηθεηηθά φξγαλά απνηεινχληαη απν:

ηε Γεληθή Γηάζθεςε (General Conference),
 ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Executive Board),
 ηελ Γξακκαηεία (Secretariat) θαη ηνλ Γεληθφο Γηεπζπληήο (Director
General)
Ζ UNESCO απν ην 1949 πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχεη ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά έρνληαο σο πξφηππα θαη θάλνληαο ζπκβάζεηο πνπ ζθνπεχνπλ ζηε
ζπλεξγαζηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ
πνιηηηθψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Blake, 2015, ζ.150).
Ζ UNESCO ζεσξεί φηη ρσξίο ηελ παξνπζία πνιηηηζκνχ δελ γίλεηαη λα
ππάξμεη βηψζηκε αλάπηπμε θαη πσο κφλν κηα αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε
ηεο αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δίθαηα απνηειέζκαηα αξθεί λα
ππάξρεη ζεβαζκφο θαη αλνηρηφο δηάινγνο!
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Γη απηφ απηφ πνπ ζέιεη λα πεηχρεη είλαη λα πξνσζεί αιιά θαη λα ζηεξίδεη ηνλ
πνιηηηζκφ/αλάπηπμε ζε παγθφζκην επίπεδν ππνζηεξίδνληαο ηνπο ηνπηθνχο
θνξείο ζηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν
ΑΤΛΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Α.Π.Κ.
Ζ έγθξηζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ Παγθφζκηα Κιεξνλνκηά, απφ ην έηνο 1972,
νδήγεζε ζε δηάθνξεο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ πνιινί εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ
πίζηεπαλ φηη ε ζχκβαζε απηή είρε πνιχ ζηελφ πεδίν εθαξκνγήο θαη πσο ζα
έπξεπε ε δξάζε ηεο θνηλφηεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πνπ νλνκάδεηαη
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο κνξθέο ηεο.
χκθσλα κε ηνλ Skounti (2009) ε πξνζήισζε ηεο χκβαζεο ηνπ 1972 ζην
«κλεκεηαθφ» πνιηηηζκφ, ππξνδφηεζε αληηδξάζεηο γηαηί ζχκθσλα κε ηελ
άπνςε πνιιψλ ρσξψλ ηνπ ηφηε ιεγφκελνπ ηξίηνπ θφζκνπ, επλννχληαλ
πεξηζζφηεξν ηα εθβηνκεραληζκέλα έζλε θαη ηδηαίηεξα ε δπηηθή Δπξψπε.
Σν 1973 ε πξνζπάζεηα ηεο Κνινκβίαο λα πξνηείλεη σο πξσηφθνιιν ζηε
ζχκβαζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε
ιανγξαθία (Folklore) αλ θαη απέηπρε, κπφξεζε λα δείμεη πνηα είλαη ε ζεκαζία
ηνπ άπινπ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (Lencerini, 2011, ζ.103104)
Αξγφηεξα, ην 1982, ε UNESCO πξνρψξεζε ζε ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο Λανγξαθίαο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ηνκέα γηα ηελ
άπιε θιεξνλνκηά(Bouchenaki, 2004, ζ.7)
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζχληαμε ελφο ζεκαληηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν
είρε κηθξφ αληίθηππν ηε «χζηαζε γηα ηε Γηαθχιαμε ηνπ Παξαδνζηαθνχ
Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Λανγξαθίαο» πνπ ππνγξάθηεθε ην 1989.
Ζ Νφηηα Κνξέα, ην 1993 πξνηείλεη λα ηδξπζεί έλα πξφγξακκα ην νπνίν
ιεηηνπξγνχζε ήδε ζηε ρψξα θαη ιεγφηαλ «Γηάδνζε ησλ Εσληαλψλ
Αλζξσπίλσλ Θεζαπξψλ». Σν πξφγξακκα απηφ εγθξίζεθε απφ ην ζπκβνχιην
κε απνηέιεζκα λα γίλεη πξνψζεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζηηο ρψξεο
ηνπο.
θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ λα δηαηεξεζνχλ νη
γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθ λένπ
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δεκηνπξγία ηεο ΑΠΚ (UNESCO, ρ.ρ., Living Human Treasures Systems).
ηελ πξφηαζή ηεο ε Νφηηα Κνξέα ππνζηήξημε φηη ε UNESCO ζα πξέπεη λα
ηδξχζεη θαη κηα δηεζλή επηηξνπή γηα ηε «Γηάδνζε ησλ Εσληαλψλ Αλζξσπίλσλ
Θεζαπξψλ», ηεο νπνίαο νη ιεηηνπξγίεο λα είλαη παξφκνηεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο
ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Παγθφζκηα Κιεξνλνκηά θαζψο θαη έλαλ αληίζηνηρν
θαηάινγν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Καηαιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο
Κιεξνλνκηάο (Hafstein, 2009, ζ.94-95). Σν 1998 πηνζεηήζεθε ε Γηαθήξπμε
ησλ Αξηζηνπξγεκάησλ ηεο Πξνθνξηθήο θαη Άπιεο Κιεξνλνκηάο ηεο
Αλζξσπφηεηαο (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of
Humanity) ε νπνία απνηειεί ηνλ άκεζν πξνθάηνρν ηεο χκβαζεο γηα ηελ
Πξνζηαζία ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Αλ θαη δεκηνπξγήζεθε
έλαο θαηάινγνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο χκβαζεο ηνπ 1972, ε
δηαθήξπμε δελ βαζίζηεθε ζε θάπνηα ζχκβαζε, λνκηθά θαη δηνηθεηηθά θαη ηα
θξάηε κέιε δελ δεζκεχνληαλ λα ηελ εληζρχνπλ νηθνλνκηθά. Αληίζεηα
βαζηδφηαλ ζε κηα επηηξνπή δηνξηζκέλε απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο
UNESCO θαη ζε εζεινληηθέο εηζθνξέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο (Hafstein,
2009, ζ.95). Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθάιεζε πνιιέο θαη
πνηθίιεο αληηδξάζεηο ηφζν γηα ηηο έλλνηεο πνπ ζπκπεξηιάκβαλε φζν θαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ. Παξφια απηά ζην πξφγξακκα εγγξάθεθαλ ελελήληα ελλέα
(99) ζηνηρεία άπιεο θιεξνλνκηάο ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ απηνκάησο ζηνλ
αληηπξνζσπεπηηθφ θαηάινγν ηεο ΑΠΚ ηεο αλζξσπφηεηαο ακέζσο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγνχζε παξάιιεια κε ηηο
δηεξγαζίεο γηα ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο ΑΠΚ θαη ε εκπεηξία απφ
ηηο αηέιεηέο ηνπ ζπλέβαιε ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο (Aikawa,
2004, ζ.140-141).
2.2. Γηαρείξηζε-δηαθύιαμε ηεο Α.Π.Κ.
Ζ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη κηα δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα πνπ
ζπλερψο αιιάδεη, εμειίζζεηαη, κεηακνξθψλεηαη, εκπινπηίδεηαη,
πξνζαξκφδεηαη θαη κεηαβηβάδεηαη ζηελ επφκελε γεληά, κάξηπξεο θνηλσληθψλ
θαη πνιηηηζηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ.
Χο εθ ηνχηνπ, ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, σο δσληαλφ πνιηηηζκηθφ
θαηλφκελν, δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί κε ζηαηηθφ ηξφπν, δειαδή λα δηαηεξεζεί
«πξνζηαηεπκέλε» απφ αιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ κπνξεί λα
νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο (απνδφκεζε
παξαδνζηαθψλ/πξνβηνκεραληθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ, αζηηθή αιιαγή ,
πιεζπζκηαθή κείσζε, επέθηαζε παγθφζκησλ πνιηηηζηηθψλ θαλφλσλ θ.ιπ.).
Δπνκέλσο, ε πξνζηαζία δελ πξνυπνζέηεη νχηε ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή ζηελ
«πξαγκαηηθή» ή «απζεληηθή» κνξθή πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο άπιεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Αληηζέησο, βιέπεη ηελ θιεξνλνκηά σο θάηη πνπ
εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη απνθηά λφεκα κέζα απφ πεξίπινθεο θνηλσληθέο θαη
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πνιηηηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ πξνζηαζία σο ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο είλαη
δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο.
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο δηαηήξεζεο είλαη ε θαιή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ ή ησλ
θηλεηψλ κλεκείσλ θαη ησλ κλεκεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ (θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθνληαη, π. θπζηθά θαηλφκελα, θαζψο θαη
επηδήκηα αλζξψπηλε παξέκβαζε. χκθσλα κε ην άξζ. χκθσλα κε ην άξζξν 2
παξάγξαθνο 3 ηεο χκβαζεο, ν θχξηνο ζθνπφο ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο είλαη
ε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθθξάζεσλ ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ,
λα εθαξκφδνληαη θαη λα κεηαβηβάδνληαη ζηηο κειινληηθέο γεληέο, δηαηεξψληαο
ην λφεκα πνπ έδσζε ε θνηλφηεηα. ηνπο .
Σα αθφινπζα ζεσξνχληαη πξνιεπηηθά κέηξα:
α) έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ζηνηρείσλ άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
β) ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηάδνζεο ζηηο λεφηεξεο
γεληέο, φπσο κέζσ ηεο επίζεκεο θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο,
γ) Δπαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζηελ θνηλφηεηα γεληθφηεξα.
δ) Να ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ην εζληθφ θαη δηεζλέο θνηλφ.
Δπηδίσμε επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο κε νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα
θξηζεί θαηάιιειν, π.ρ. Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηελ
θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο χκβαζεο γηα ηε Γηαθχιαμε ηεο Άπιεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Οη δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο
επηθεληξψζεθαλ επίζεο ζηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ,
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κε επίθεληξν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, ηελ
ελεξγνπνίεζε ηππηθψλ θαη κε ηππηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, πξνζηαζία ηνπ
άπινπ πνιηηηζκνχ θαη ε δηάδνζή ηνπ ζηε γεληά ησλ λέσλ. ια απηά πξέπεη λα
γίλνληαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζεζκηθψλ θνηλνηήησλ, θνξέσλ
απηνδηνίθεζεο, θνξέσλ πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. κνπζεία, πνιηηηζηηθνί
ζχιινγνη, αξρεία) θ.ιπ.

2.3. Κξηηήξηα εγγξαθήο ζηνλ αληηπξνζσπεπηηθό θαηάινγν γηα ηελ Α.Π.Κ.
Ζ UNESCO είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα. θνπφο ηνπ είλαη λα «ππεξεηεί» ηηο
αλζξψπηλεο αμίεο ζηνρεχνληαο ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη έλαλ θφζκν πνπ
δηέπεηαη απφ ηελ εηξήλε.
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πσο θαη νη νκφηηκεο Δζληθέο Δπηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θξάηε κέιε
ηνπ Οξγαληζκνχ, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη
ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηεο UNESCO γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα
ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία. Ζ
χκβαζε γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο UNESCO 2003 (θείκελν ζχκβαζεο: Αγγιηθά, ειιελνγαιιηθά) είλαη κηα
δηεζλήο ζχκβαζε πνπ έρεη γίλεη ψξηκν απνηέιεζκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο
δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
ηδίσο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ (π. σο κνπζηθή, ρνξφ, γλψζε θαη πξαθηηθή
θ.ιπ.) πνπ δελ έρνπλ απηή πιηθή δηάζηαζε. Έρεη εγθξηζεί απφ 178 πνιηηείεο
(ελεκεξψζεθε Μάηνο 2018). Ζ Διιάδα έρεη επηθπξψζεη ηε χκβαζε κε ην
Νφκν 3521 (ΦΔΚ 275/Α/22-12-2006).
θνπφο ηεο χκβαζεο είλαη:
(α) ε πξνζηαζία ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
(β) εβαζκφο ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θνηλνηήησλ, νκάδσλ θαη
αηφκσλ· δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα. Ζ χκβαζε ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία
ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηηξνπψλ ησλ νπνίσλ ζθνπφο είλαη ε επίηεπμε
γεληθψλ θαη αηνκηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άπιε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά. Σα ζεζκηθά φξγαλα πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε είλαη:
πλέιεπζε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ. Δίλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο πλέιεπζεο.
Πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θάζε δχν ρξφληα. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί,
θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο
Οκάδαο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ή
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ Κξαηψλ Μεξψλ, λα ζπγθαιέζεη εηδηθή
ζχλνδν. Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Άπιεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ή Δπηηξνπή γηα ζπληνκία.
Σα πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε φξγαλα είλαη:
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ θξαηψλ-κεξψλ Πξφθεηηαη γηα ην αλψηαην φξγαλν
ηεο χκβαζεο. πλέξρεηαη θάζε δχν έηε ζε ηαθηηθή ζχλνδν. Μπνξεί λα
ζπλέιζεη ζε έθηαθηε ζχλνδν κε απφθαζή ηεο ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο
Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο Γηαθχιαμεο ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο ή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ θξαηψλ-κεξψλ. Ζ
Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή Γηαθχιαμεο ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
ή απιά Δπηηξνπή. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη
αθφινπζεο:
(α) Να πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηεο χκβαζεο, λα ελζαξξχλεη θαη λα δηαζθαιίδεη
ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο
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(β) Να παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη λα δηαηππψλεη
ζπζηάζεηο γηα ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.
(γ) Να πξνεηνηκάδεη θαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ζρέδην ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ.
(δ) Να θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο αλεχξεζεο ησλ κέζσλ αχμεζεο ησλ πφξσλ
απηψλ θαη λα ιακβάλεη ηα απαηηνχκελα κέηξα, ζπκθσλα κε ην άξζξν 25.
(ε) Πξνεηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε γηα έγθξηζε επηρεηξεζηαθέο
νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.
(ζη) Να εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 θαη
λα πξνεηνηκάδεη πεξηιήςεηο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε.
(δ) εμεηάδεη αηηήκαηα ησλ θξαηψλ κεξψλ θαη απνθαζίδεη βάζεη
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη
εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε:
Άξζξα 17 θαη 18, (ii) Γηεζλήο βνήζεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.
Γξαθείν πιεξνθνξηψλ.
Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο UNESCO. Ζ Γξακκαηεία
πξνεηνηκάδεη έγγξαθα ζπλεδξίσλ θαη επηηξνπψλ θαη ζρέδηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζπλεδξηάζεσλ θαη δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο.
Ζ ζχκβαζε πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ
αθφινπζσλ ηξηψλ θαηαιφγσλ:
Αληηπξνζσπεπηηθφο Καηάινγνο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο
Αλζξσπφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πην
θαηαλνεηή, λα επαηζζεηνπνηεζεί γηα ηε ζεκαζία ηεο θαη λα ελζαξξχλεηαη ν
δηάινγνο γηα ην ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, ε Δπηηξνπή
θαηαξηίδεη, ελεκεξψλεη θαη δεκνζηεχεη θαηάινγν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ
άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο, θαηφπηλ ζπκβνπιήο ηνπ
κέινπο. πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ζ Δπηηξνπή ζα αλαπηχμεη θαη ζα ππνβάιεη
ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε ηα θξηηήξηα γηα ηε ζχληαμε, ηελ
ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ αληηπξνζψπσλ.
Καηάινγνο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ρξήδεη επεηγφλησο
πξνζηαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα δηαζθάιηζεο, ε
Δπηηξνπή θαηαξηίδεη, ελεκεξψλεη θαη δεκνζηεχεη θαηάινγν άπιεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ρξήδεη επείγνπζαο πξνζηαζίαο θαη εγγξάθεη
ηνλ θαηάινγν ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
Κξάηνπο Μέξνπο.
Ζ Δπηηξνπή αλαπηχζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε γηα έγθξηζε ηα
θξηηήξηα γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Καηαιφγνπ. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο - αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ
εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε βάζεη ηεο πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, ην ηειεπηαίν
κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ην ζηνηρείν θιεξνλνκηάο ζηνλ θαηάινγν πνπ
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αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. ρέδηα, πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Βάζεη πξνηάζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηα Κξάηε Μέξε θαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε Δπηηξνπή επηιέγεη
θαη πξνσζεί πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο
δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ζεσξεί φηη αληηθαηνπηξίδνπλ
θαιχηεξα ηηο αξρέο θαη ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ. ζηφρνπο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ
ρσξψλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, απνδέρεηαη, εμεηάδεη θαη εγθξίλεη αηηήκαηα γηα δηεζλή
βνήζεηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηέηνησλ
πξνηάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή ζπλνδεχεη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ,
πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, δηαδίδνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
ζχκθσλα κε ηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλνληζκνχο. Σν άξζξν 7 (Δ) ηεο χκβαζεο
νξίδεη φηη κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα πξνεηνηκάδεη θαη λα
ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε επηρεηξεζηαθέο νδεγίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Ζ πλέιεπζε ελέθξηλε γηα πξψηε θνξά ηελ
Δπηρεηξεζηαθή Οδεγία ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 θαη ηελ αλαζεψξεζε ην 2010, ην
2012, ην 2014 θαη ην 2016. Θα ζπλερίζεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα
αλαζεσξείηαη γηα κειινληηθέο ζπλεδξίεο. Μεηαμχ άιισλ, νη Δπηρεηξεζηαθέο
Οδεγίεο πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ άπιεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηε χκβαζε, ηελ παξνρή δηεζλνχο νηθνλνκηθήο
βνήζεηαο θαη ηε δηαπίζηεπζε ΜΚΟ.
2.4. Πιενλεθηήκαηα αμηνπνίεζεο ηεο Α.Π.Κ. θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ
ηνπηθή αλάπηπμε
Μέρξη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα, ε θαηαλφεζε ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ πεξηνξηδφηαλ
ζηελ πιηθή ηεο χπαξμε, ε νπνία αμηνινγνχληαλ κε αληηθεηκεληθά θαη
θαλνληζηηθά θξηηήξηα (θαιιηηερληθά, αηζζεηηθά, επηζηεκνληθά ή νηθνλνκηθά)
θαη πηνζεηνχληαλ απφ ηνλ δπηηθφ θφζκν. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα σο κέζνδνο
αμηνιφγεζεο ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ δηαδηθαζία ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ζέηεη ζε θίλδπλν ην APC θαη θαζεκεξηλά, γιψζζεο,
γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ήζε θαη αληηιήςεηο απεηινχληαη θαη εμαθαλίδνληαη ζε
φιν ηνλ θφζκν. Ο Lenzerini (2011, ζει. 102-103) δειψλεη φηη «ε
παγθνζκηνπνίεζε είλαη απιψο κηα άιιε κνξθή απνηθηζκνχ […] Σα αξρέηππα
θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ θπξηαξρνχλ ζε κηα θνηλσλία παγθνζκηνπνηνχληαη εηο
βάξνο απηψλ ησλ κεηνλνηήησλ, νδεγψληαο ζε πνιηηηζκηθή εγεκνλία θαη
ελφηεηα. Πνιηηηζηηθή Ζ εμαθάληζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.
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Απηφ ζεκαίλεη φρη κφλν ηελ απψιεηα ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, αιιά θαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο ζηεξεφηππεο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ. «Ζ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία
αληαλαθιά επίζεο ηελ πνηθηινκνξθία ησλ αλζξψπσλ» θαη ηελ αλζξσπηά, ε
νπνία είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ πξνζηαζία ηεο APC. Ζ ακνηβαία
αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, αληίζηνηρα,
νδεγεί ζε αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ,
δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη εηξεληθή ζπλχπαξμε. Μηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή
ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο APK, εθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ
πνιηηηζηηθή έθθξαζε, είλαη ν πινχηνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
κεηαδίδνληαη. Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αμία απηήο ηεο κεηαθνξάο γλψζεο
γηα κεηνλφηεηεο θαη θπξίαξρεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη
αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη θαη νη δχν ζεκαληηθέο (UNESCO, 2011, What is
Intangible Cultural Heritage).
Ζ πεξίπησζε ηεο ΔΔ
Ζ ΔΔ ελζσκάησζε ηνλ πνιηηηζκφ ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ην 1992,
ελζαξξχλνληαο ηα θξάηε κέιε λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο θνηλήο ηνπο θιεξνλνκηάο πηνζεηψληαο κηα θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή. Σν
Μάαζηξηρη θαη ε Νίθαηα θαη ε πξφζθαηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνσζνχλ
ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο. Σν 2007, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνψζεζε ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη ηνλ
δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κέζσ ελφο κνληέινπ ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο
πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηνλίδνληαο φηη ν πνιηηηζκφο είλαη
θηλεηήξηνο δχλακε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο. (Εεξβάθε, 2010, ζ.196-199).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεη ηηο δξάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο θαη έρεη
αλαπηχμεη δηάθνξεο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηε ζηήξημε ηεο
πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα παξάδεηγκα γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο). χκθσλα κε ηελ απφθαζε
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην 2018 αλαθεξχρζεθε Δπξσπατθφ Έηνο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ΔΔΠΚ). 9 θνπφο ηεο EEPC είλαη λα ελζαξξχλεη
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πιηθή
θαη άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο θαη λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε
φηη αλήθνπλ ζηνλ θνηλφ επξσπατθφ ρψξν. Κάζε θξάηνο κέινο έρεη νξίζεη έλαλ
εζληθφ ζπληνληζηή ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έηνπο. ηελ Διιάδα, ζπληνληζηηθφο θνξέαο είλαη ε
Γηεχζπλζε Νεψηεξνπ Πνιηηηζηηθνχ Απνζέκαηνο θαη Άπιεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο(ΓΝΠΑΑΠΚ).
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Ζ ΓΝΠΑΑΠΚ, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε ενξηαζκνχο ΔΔΠΚ, δίλεη
έκθαζε ζηηο δξάζεηο σο κέξνο δχν βαζηθψλ ζεκάησλ, (α) ιανγξαθηθψλ
εθδειψζεσλ θαη παξαζηάζεσλ θαη (β) αγξνηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ. Σα
ζρέδηα, νη δξάζεηο, νη ζπλήζεηεο θ.ιπ. πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ΔΔΠΚ
πξνσζνχληαη ινηπφλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Οη εηήζηεο
εθδειψζεηο πνπ εθθξεκνχλ έγθξηζε ζα επηζεκαίλνληαη θαη ζα
πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ιίζηα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΔΔΠΚ.
10 ην ζρήκα 1, βιέπνπκε ην ζήκα γηα ηελ ΔΔΠΚ 2018.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΔΘΗΜΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ Α.Π.Κ.
3.1. Γεληθή Ιζηνξία, Σνπηθή Ιζηνξία θαη Δθπαίδεπζε
Δδψ, ζα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο γεληθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο, ε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηα νθέιε ηεο θαη ε ζρέζε ηεο
κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηζηνξία είλαη ε ζηηγκή, ε ζηηγκή ηνπ παξφληνο
πνπ γίλεηαη παξειζφλ θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ, «κέζν ρξνληθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ»1. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Mark Bloch, αλ θαη ην παξειζφλ
είλαη αλακθίβνια κηα νινθιεξσκέλε θαη ακεηάβιεηε έλλνηα, κέζα απφ
δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλερήο κεηακφξθσζε ηεο
ηζηνξηθήο καο γλψζεο, δειαδή ε επηζηήκε ηεο κειέηεο θαη εμήγεζεο ηνπ
παξειζφληνο. πσο επηζεκαίλεη ε Έθε Αβδειά, ε ηζηνξία βαζίδεηαη ζηελ
ηζηνξηθή έξεπλα, ηελ ηζηνξηνγξαθία, ηηο αλζξψπηλεο αθεγήζεηο, είηε
πξαγκαηηθέο είηε θαληαζηηθέο. Έηζη, ε ηζηνξία θαηαιακβάλεη έλα κέξνο ηνπ
παξειζφληνο γηαηί ην ζχλνιν ηεο δελ ζα γίλεη πνηέ γλσζηφ.
Ο Γηψξγνο Κφθθηλνο ηνλίδεη φηη ε ηζηνξηθή επηζηήκε «δελ αληηπξνζσπεχεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο» αιιά κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
εξεπλεηέο, επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη ηζηνξηθέο πεγέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ελψ ν Edward H. Carr αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηζηνξίαο θαη
γεγνλφησλ. Σν θνηλσληθφ πιέγκα ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο, είλαη πιένλ
θαηαλνεηφ κφλν κέζσ ηεο εξκελείαο ηνπ. ινη έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ
επθαηξία λα αγγίμνπλ ην παξειζφλ ηνπο, αθφκε θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο
ηζηνξηθέο αθεγήζεηο πνπ ηνπο επηβάιινληαη. Ζ ηζηνξία είλαη έλα κέζν γηα λα
αλαθαιχςνπκε ηελ πνιηηηζηηθή καο ηαπηφηεηα, έλα ηαμίδη ζηελ επνρή ηνπ
έζλνπο καο θαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο πνπ ηξέθνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε
θαληαζία. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαλφλαο γηα ηελ ηξέρνπζα αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά θαη ζθέςε, θαη κηα ζεκαληηθή πεγή έκπλεπζεο απφ ην
παξειζφλ.
Ζ ηζηνξία δηακνξθψζεθε σο επηζηήκε ηνλ 19ν αηψλα. Δηζήρζε ζηα
επξσπατθά ζρνιεία σο κάζεκα γχξσ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Ο Γηψξγνο
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Κφθθηλνο θαη ε Δηξήλε Νάθνπ εληφπηζαλ δχν είδε ηζηνξηθήο κειέηεο. Σν λα
ζαο δεηείηαη λα ζπκάζηε ηε κνλαδηθή ηζηνξηθή αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ θαη
ηνλ «ζεηηθφ πνιηηηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ» ρσξίο ακθηβνιία είλαη έλαο
δεχηεξνο ηχπνο ηζηνξηθήο κάζεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ
ζπιινγηθήο/αηνκηθήο έξεπλαο, αλάπηπμεο ηζηνξηθψλ δεμηνηήησλ θαη
δηάθξηζεο ηεο ηζηνξηθήο εξκελείαο απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Δθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο «Ζ έθθξαζε ηνπ βαζηθνχ επηζηεκνληθνχ
ιφγνπ, ε αλάδεημε ζχλζεησλ θαη πνιχπιεπξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη ε ελίζρπζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ πνιίηε»
ην ίδην πιαίζην βξίζθεηαη θαη ε ζηφρεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο:
"Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο είλαη λα αλαπηχμεη ηελ
ηζηνξηθή ζθέςε θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε. Ζ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο
ζθέςεο είλαη ε αλαγλψξηζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο
αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο επίγλσζεο
είλαη λα γλσξίδεη θαη λα εθηηκά θαη λα θαηαλνεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
αλζξψπσλ ζε Ζ δηακφξθσζε ζηάζεσλ Δπνκέλσο, δηδάζθνληαο ηζηνξία, ν
καζεηήο κπνξεί φρη κφλν λα απνθηήζεη ηε ζπλείδεζε φηη ν ζχγρξνλνο θφζκνο
είλαη ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη λα απνθηήζεη ηελ αληίιεςε φηη ην
ζχγρξνλν ηζηνξηθφ φξακα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ Δπνκέλσο, ν
ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ
ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε αλάπηπμε ππεχζπλσλ
πνιηηψλ.»
Έλαο άιινο ζθνπφο πνπ πξνηείλεη ν Booth είλαη λα «θαιιηεξγήζεη ηελ
παξαγσγή ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ απηνλφεην πξνβιεκαηηζκφ
γηα ζρέζεηο παξειζφληνο-παξφληνο-κέιινληνο» κέζσ ηεο ηζηνξηθήο
εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο, ε κειέηε
ηεο ηζηνξίαο, αλ θαη αθνξά ην παξειζφλ, ζηνρεχεη ζην παξφλ, νπιίδνληαο ηνλ
άλζξσπν λα αληηκεησπίζεη ην κέιινλ ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζεκεξηλφ
έξγν πνπ ζα ηεζεί ζηηο επφκελεο εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. Ο
ζηφρνο.
χκθσλα κε ηνλ Γηψξγν Κφθθηλν, ε ηζηνξία, ε γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ε
παηδαγσγηθή ζέηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
ηζηνξίαο:
1.Δπηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο βάζεηο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ζε φιεο
ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο,
2. Κξηηηθή Αλαπαξαγσγή Αθαδεκατθά Έγθπξεο Ηζηνξηθήο Γλψζεο Μέζσ
ρνιηθψλ Ηδξπκάησλ,
3. Ζ δηακφξθσζε ηζηνξηθψλ δεμηνηήησλ,
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4. πλδπαζκφο δεισηηθήο γλψζεο (γλψζε ηνπ ηη) θαη δηαδηθαζηηθήο γλψζεο
(γλψζε πψο λα θάλσ)
5. Γηακνξθψζηε ην πην απνηειεζκαηηθφ θαη θαηάιιειν πιαίζην ηζηνξηθήο
αλάιπζεο θαη εξκελείαο,
6. Υαξηνγξάθεζε ηζηνξηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη έθθξαζε ηεο ππάξρνπζαο
ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ,
7. Αμηνιφγεζε ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη
8. Μεηαηξέςηε ηελ αθαδεκατθή γλψζε ζε ζπιινγηθφ πνιηηηζηηθφ αγαζφ κέζσ
ηεο ηζηνξηθήο παηδείαο πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο
καζεηείαο.
Γηα ηελ απφθηεζε ησλ παξαπάλσ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε ηνπηθή ηζηνξία
πξνηείλεηαη γεληθά σο πξννίκην ηεο εζληθήο ηζηνξίαο, αιιά θαη σο πξννίκην
ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Ζ ζπλνιηθή ηζηνξία πξέπεη λα είλαη ην ζπλεθηηθφ
ζηνηρείν ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ν δεζκφο πνπ παξάγεη έλσζε, κάδα θαη θνηλή
ηαπηφηεηα. Ζ ηνπηθή ηζηνξία είλαη κέξνο ηεο γεληθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο ζηελ
νπνία αλήθεη, αιιά ζε αληίζεζε, αλαδεηθλχεη ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ
πνηθηινκνξθία ελφο ηφπνπ, ηνλ ιανγξαθηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνλ ηνπνζεηεί
ζην επίθεληξν ηνπ θνηλνχ. ηνπο ληφπηνπο πνιίηεο, ηα αθεγήκαηα θαη ηηο
δξάζεηο ηνπο
Γελ εζηηάδεη ζε κεγάια γεγνλφηα, δελ αθνινπζεί ρξνλνινγηθή ζπλέρεηα, αιιά
πξαγκαηεχεηαη ηζηνξίεο πνπ αγλννχληαη απφ ηε γεληθή ηζηνξία. Καηά θαηξνχο,
έρεη παξαηεξεζεί λα ελαληηψλεηαη θαη λα ακθηζβεηεί ηελ θπξίαξρε εζληθή
αθήγεζε. Σν θαηλφκελν ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο εζληθήο αθήγεζεο είλαη πην
επίθαηξν απφ πνηέ απφ ηελ επίζεκε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία κέζσ ηεο είζνδφο
ηεο ζηε ζθαίξα ηεο ιήζεο θαη ηεο ρξήζεο κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ,
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη καζεκάησλ σο βνεζνί ησλ εζληθψλ ηζηνξηθψλ
αθεγήζεσλ. Ζ ηζηνξία έρεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ηφπν θαη ηνλ
ηφπν. Έλαο ηφπνο έρεη ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ κεγάισζαλ
κέζα ηνπ, θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο καδί ηνπ. Ο ηφπνο επεξεάδεη,
θαζνξίδεη, απνθαζίδεη, αθφκε θαη κεξηθέο θνξέο ζηηγκαηίδεη απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο, αιιά νη άλζξσπνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζεκαδεχνπλ, ραξαθηεξίδνπλ
θαη ρξσκαηίδνπλ ην αληίζηνηρν ρσξηθφ ηνπο πιαίζην Κάζε κέξνο έρεη ηε δηθή
ηνπ ηνπηθή ηζηνξία θαη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ηζηνξηψλ απνηειεί ηε Γεληθή
Ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ ηφπνπ.
Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ν ηφπνο θαη ην άηνκν κπιέθνληαη ζε κηα
ζπλερή αιιειεπίδξαζε πνπ γελλά ζπλήζεηεο, παξαδφζεηο, ήζε, αμίεο θαη
αλακλήζεηο. Ζ εληνπηφηεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία θαη νη
ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο είλαη ην θαζνξηζηηθφ ηξίπηπρν ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο. Ο Γηψξγνο Λενληζίλεο θαη ε Μαξία Ρεπφζε ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ
σο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπνζεζηψλ, ηεο
πεξηβαιινληηθήο ηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθίαο, ηεο
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ηζηνξίαο κηαο πφιεο, ηεο ηζηνξίαο κηαο επαξρίαο, ηεο ηζηνξίαο ελφο ηφπνπ, ηεο
ηζηνξίαο ελφο ηφπνπ, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, έλαο ηφπνο Ζ
ηζηνξία ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο, κηαο νηθνγέλεηαο, ε ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ
ζε έλαλ ηφπν, νη λννηξνπίεο, νη ζηάζεηο, νη ζπκπεξηθνξέο, νη ζπλήζεηέο ηνπο.
Γηα λα δηαηεξεζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ φια απηά ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία,
είλαη απαξαίηεηε ε εκπινθή αηφκσλ ζηελ ηνπηθή ηζηνξία απφ κηθξή ειηθία.
Γλσξίδνληαο θάζε ηφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κέζα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην,
νη άλζξσπνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηε δηθή ηνπο παξνπζία
ζην ρψξν, λα θαηαθηήζνπλ ηελ ελεξγφ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δηζάγεηε ηηο λέεο γεληέο ζηε ζεκαζία
ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Ζ ηνπηθή ηζηνξία, σο άκεζε, νηθεία θαη πξνζηηή, κπνξεί
λα είλαη κηα επθαηξία λα κάζνπκε γηα ηελ ηζηνξηθή εγγχηεηα γχξσ καο. Ζ
αθεξεκέλε έλλνηα ηεο γεληθήο ηζηνξίαο μεθηλά απφ ην επξχ θνηλφ θαη
ζηαδηαθά επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, αθφκα θαη ζηνλ θφζκν,
δηακνξθψλνληαο κνξθή θαη νπζία θαη γίλεηαη έλα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν
εμεξεχλεζεο. Θέκαηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φηη ζπκνχληαη εκεξνκελίεο
θαη γεγνλφηα.
χκθσλα κε ηελ Α.Π.., κέζσ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, νη καζεηέο καζαίλνπλ
γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηελ εθηηκνχλ θαη ηελ ελζσκαηψλνπλ ζηε
γεληθή ηζηνξία, εθηίζεληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, είλαη αλαδεηήζηκα θαη
πξνζβάζηκα, ζπλεζίδνπλ λα παξαηεξνχλ θαη λα εξεπλνχλ ζπγθεθξηκέλνπο
ηζηνξηθνχο ρψξνπο, εθπαηδεχνληαη ζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ ηζηνξηθψλ δεηεκάησλ θαη ηε κάζεζε γηα ζέκαηα ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο. θάησ απφ. Ο Γηψξγνο Λενληζίλεο εμεηάδεη ηηο ζπλδέζεηο
κεηαμχ ηφπνπ θαη ηνπίνπ, θπζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπηθήο
ηζηνξίαο θαη ηζηνξίαο ηνπ ηνπίνπ. Ζ κφλε παξάκεηξνο είλαη ε πεξηγξαθή θαη
εξκελεία ηεο παξέκβαζεο ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
θαζψο ε αλζξψπηλε παξνπζία θαη δξάζεηο απνηεινχλ ηνλ άμνλα ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο.
Έηζη, ε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ησλ
θαηξψλ κπνξεί λα θσηίζεη ην παξειζφλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ κνξθσκέλνπ
θνηλνχ, λα επαλαπξνζδηνξίζεη απηφ πνπ βιέπεη σο ζχγρξνλν θφζκν θαη λα
επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζέζε θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηηο
θηινζνθίεο ηνπ. Ζ γεληθή ηνπηθή ηζηνξία θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηε κειέηε ηεο γεσγξαθηθήο ηζηνξίαο, ζηελ εμέιημε ησλ
ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή πνιηηηζηηθψλ,
θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ε ηνπηθή ηζηνξία ζηνρεχνπλ ηφζν
ζηελ εξκελεία ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
κειινληηθψλ πνιηηψλ κε λέεο θαη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο,
δίλνληαο λέεο επθαηξίεο, εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο.
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Βέβαηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνιηηηθή θαη παηδαγσγηθή ζπγθξνχνληαη ζην
φλνκα ηεο ηζηνξίαο. Ζ απνηπρία δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα
κεηαηξέςεη ηελ ηνπηθή ηζηνξία ζε κηα «λνζηαιγηθή αθήγεζε ηνπ
εμηδαληθεπκέλνπ παξειζφληνο» ηνπ ηφπνπ ή σο κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηελ
ηζηνξία γεληθφηεξα. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ
θπζηθψλ ηνπίσλ, ηελ αξρή θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξνζδηνξίζνπλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ην θνηλσληθφ,
πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην θάζε έξεπλαο.
3.2. Η Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θη νη αμίεο ηεο
Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη παληνχ γχξσ καο, είλαη ε θχζε, είλαη ν
αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο, είλαη νη ζθέςεηο καο θαη ε ζηάζε καο απέλαληη ζηε
δσή. χκθσλα κε ηε Janet Snowball θαη ηε Sinead Courtney, ε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά είλαη έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ
απνηππψλεη ηηο ηζηνξηθέο αιιαγέο ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη είλαη ε
ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε εζηίαζε είλαη ζηνπο αλζξψπνπο
σο πνκπνχο θαη δέθηεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα,
ηα άηνκα δεκηνπξγνχλ, ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχλ θαη δηαδίδνπλ «πνιηηηζκηθή
πνηθηινκνξθία πνπ είλαη ηφζν δσηηθή γηα ηελ αλζξσπφηεηα φζν θαη γηα ηε
βηνινγηθή πνηθηιφηεηα ηεο θχζεο». Σν ICOMOS ζεκεηψλεη φηη ε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά παξέρεη «αθεγεκαηηθνχο κάξηπξεο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο». Ζ
θνηλσλία ινηπφλ πξέπεη λα ην πξνζηαηεχεη θαη λα ην αλαπαξάγεη πξνο φθεινο
ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Αο αθνινπζήζνπκε ην ηαμίδη
πνπ δηακφξθσζε ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη έθαλε πξαγκαηηθφηεηα ηελ αμία ηνπ κε
ηα ρξφληα
ηελ αξρή, ε ηδέα πεξηειάκβαλε ζεκαληηθά κλεκεία θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο.
ιεο νη κνξθέο πιηθνχ πνιηηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηζηνξηθψλ,
αηζζεηηθψλ, αλζξσπνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ, πξνζηέζεθαλ ην 1972.
Υξεηάζηεθαλ δέθα ρξφληα (1982) γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ νξηζκφ ν άπινο
πνιηηηζκφο, δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλεμάξηεηε
ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ηα πλεπκαηηθά, εζηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ
αλζξψπσλ. ηελ Διιάδα, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηδξχζεθε ην 2002 κε ηνλ
Νφκν 3028, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πνιηηηζηηθέο ππνζαιάζζηεο αλαθαιχςεηο.
Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Φάξν ηνπ 2005 νξίδεηαη σο «έλα ζχλνιν πφξσλ πνπ
θιεξνλφκεζαλ απφ ην παξειζφλ, νη νπνίνη, αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ
ηνπο θαζεζηψο, αλαγλσξίδνληαη σο αληαλάθιαζε θαη έθθξαζε
εμειηζζφκελσλ αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, γλψζεσλ θαη παξαδφζεσλ. Καιχπηεη θαη
ηνπνζεηεί δηαρξνληθά ζε φια ηα πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο».
Ζ εμειηθηηθή θχζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη νη παξάιιειεο ηξνρηέο
ηεο κε ηελ αλζξψπηλε εμέιημε θαηαλννχληαη επνκέλσο σο θιεξνλνκηά, ηέρλεο
ηνπ ζεάκαηνο, θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ηειεηνπξγίεο θαη ενξηαζκνί, γλψζε θαη
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πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε θαη ην ζχκπαλ θαη ηερλνγλσζία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο. Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πνιηηψλ ζηελ
πξνζηαζία θαη εξκελεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, παξνπζηάδνληαη
επλφεηεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο επηζθέπηεο θάζε πεξηνρήο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ηνλ
πιηθφ θαη ηνλ άπιν πινχην πνπ θξχβεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε
πέξα απφ ην ηνπηθφ πιαίζην, θνηηάδνληαο θξηηηθά ηε ρψξα,
Καη επίζεο ε Παγθφζκηα Κιεξνλνκηά ηνπ, νη πλεπκαηηθέο, ηζηνξηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο θαη ηα νθέιε πνπ ιακβάλεη θάζε άηνκν κέζσ ηεο
έθζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ιανχο, ρψξεο, παξαδφζεηο, γιψζζεο,
ζξεζθείεο, ηέρλεο ή απιψο ηηο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο... Έξγα ΔΔ
φπσο νη Δπξσπατθέο Ζκέξεο Κιεξνλνκηάο, νη Πνιηηηζηηθέο Πξσηεχνπζεο ηεο
Δπξψπεο, ηα Βξαβεία Europa Nostra 4040 θαη, πην πξφζθαηα, ην Δπξσπατθφ
Έηνο Κιεξνλνκηάο γηα λένπο, έρνπλ ζρεδηαζηεί. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ
αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλήζνπκε ηελ
θνηλσλία πέξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Πξψηνλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη νη νηθνλνκνιφγνη εμεηάδνπλ θάζε ηνπνζεζία, ηνπνζεζία ή κλεκείν γηα λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αμία, ζχκθσλα κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ
ή ην εάλ είλαη επηζπκεηφ απφ ην θνηλφ γηα λα ην πξνζηαηέςεη.
Δθηφο φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε, νη θνηλσλίεο πξέπεη επίζεο λα έρνπλ
βαζηά θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο, ζπκβνιηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο
αμίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ε θάζε ζρέδην δηαηήξεζεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηαη ην θνηλφ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θαηαζηξνθήο ή ηεο εμαθάληζεο ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθά πεξηνρψλ,
αληηθεηκέλσλ ή θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Κάζε είδνο κλεκείνπ πξέπεη λα
είλαη νξαηφ ζην θνηλφ, λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα κελ μεραζηεί. χκθσλα κε
ηνπο L. Harald Fredheim & Manal Khalaf, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζπληζηάηαη ν εληνπηζκφο ηξηψλ (3) παξαγφλησλ ζε
θάζε πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν: εχξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλεπψλ κε ηε ιέμε
«θιεξνλνκηά», β. Αμηνινγήζηε δεδνκέλα πνπ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία θάζε
ζηνηρείνπ θαη ηνπο ιφγνπο δηαηήξεζεο θαη γ. ιφγνπο γηα ηελ πξνψζεζε θαη
ηελ πξνζηαζία θάζε πνιηηηζηηθνχ ζηνηρείνπ έλαληη ησλ άιισλ.
Πνηα είλαη φκσο ε αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο; Σα ηειεπηαία ρξφληα
έρνπλ αλαδεηρζεί πνιιέο αμίεο, αιιά ηέζζεξηο (4) μερσξίδνπλ: Πνιηηηζηηθέο
Αμίεο, Β. Κνηλσληθέο Αμίεο, Γ. Κνηλσληθέο Αμίεο θαη δ. Πξνζσπηθέο Αμίεο.
Αξρηθά, ν Α. Ζ πνιηηηζηηθή αμία αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή,
αηζζεηηθή ή πλεπκαηηθή αμία ελφο αληηθεηκέλνπ/ρψξνπ. Γελ ρξεηάδεζηε ηελ
παξνπζία φισλ ησλ ηηκψλ ή ηηο ίζεο αλαινγίεο ηνπο, αιιά ζα δηαθέξνπλ
αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ πεξηγξάθνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα θπζηθά ηνπία
παξνπζηάδνπλ θπξίσο αηζζεηηθή θαη ηζηνξηθή αμία, ελψ νη αξραηνινγηθνί
ρψξνη κπνξεί λα έρνπλ ηζηνξηθή αμία έλαληη θαιιηηερληθήο αμίαο. Σν
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παξαθάησ είλαη β. Οη θνηλσληθέο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη
κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ κηα θνηλή
ηαπηφηεηα, λα εθπαηδεχζνπλ ην θνηλφ θαη λα πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο
εθζέηνληαο ηα πιηθά θαη άπια πνιηηηζηηθά αγαζά κηαο πεξηνρήο.
ηε ζπλέρεηα Γ. Ζ θνηλσληθή αμία αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ή δηαηήξεζή ηνπο κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο. Οη θνηλσληθνί δεζκνί κεηαμχ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ,
ηζηνξηθψλ, αξραηνιφγσλ ή εζεινληψλ εληζρχνληαη. Σέινο, δ. Οη πξνζσπηθέο
αμίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ή ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά. ε απηφ ην πιαίζην, ην θνηλφ κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα
ππνζπλείδεηε ζχλδεζε κε πνιηηηζηηθά αληηθείκελα, δεκηνπξγψληαο κηα
αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ήζε θαη έζηκα ή κηα έιμε ζηνπο
αληίζηνηρνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ηνπ βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά ζε
πξνζσπηθνχο ιφγνπο, πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη αλακλήζεηο. Μέζα απφ
απηέο ηηο ηέζζεξηο (4) αμίεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα απφιπηα θίλεηξα
ζηελ θνηλσλία θαη ην θνηλφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ελφο ηφπνπ. πρλά, νη νηθνλνκηθέο αμίεο ηείλνπλ λα ππεξηζρχνπλ ησλ
πνιηηηζκηθψλ αμηψλ.
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ αμηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξνζηαζία, ηελ πξνβνιή, ηε
δηαηήξεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ην θέξδνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Κάζε κέξνο
έρεη λα πξνζθέξεη θάηη μερσξηζηφ. Ζ θπζηθή θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
ζπκπιέθνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνπζείν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη
θαη ζθχδεη. Οη ληφπηνη θαη νη ηνπξίζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ζπζηεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ αξκνληθνχ
πεξηβάιινληνο. Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηή ε εμνηθείσζε κεηαμχ ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία
«έμππλσλ πφιεσλ». Ζ ηερλνινγία ρξεηάδεηαη σο νδεγφο ζε απηφ ην
πνιηηηζηηθφ ηαμίδη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο, κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηηο
ηζηνξίεο πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο ηζηνξίεο
θπζηθψλ ηνπίσλ, κλεκείσλ θαη θαηνίθσλ. Ζ θαληαζία εδψ είλαη αηειείσηε
θαη ρξεζηκνπνηψληαο QR codes, εθαξκνγέο ζε smartphones/tablets,
Bluetooth, επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα θη άιια ηερλνινγηθά κέζα, λα
επηηεπρζεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
μεθεχγνληαο απφ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πνπ έρεη ηαπηηζηεί θαη ηα ζρνιηθά
πιαίζηα.
Αθφκε, κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερληθψλ, ε θιεξνλνκηά θάζε ηφπνπ θέξεηαη
ζην ζήκεξα, πνπ γίλεηαη έλα ζχγρξνλν ζέκα ζηε ζπλείδεζε ησλ λέσλ, άμην
εμεξεχλεζεο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη
πξνζπάζεηεο λα αλαδεηρζνχλ νη γσληέο θάζε ρψξαο πνπ δελ είλαη ηφζν
θσηεηλέο φζν άιιεο. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ,
εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη
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θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ. Πξνζδίδεη ζηνλ ηφπν πξνζσπηθφηεηα θαη
ηαπηφηεηα, σζψληαο έηζη ηνπο πνιίηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο,
ελψ ληφπηνη θαη μέλνη ζθνπεχνπλ λα επελδχζνπλ εθεί. Με άιια ιφγηα, ν
πνιηηηζκφο είλαη θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαη ζχκθσλα
κε ηελ UNESCO, «ε πνιηηηζηηθή επεκεξία θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη
αιιειεμαξηψκελεο θαη κπνξνχλ αθφκε θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε
ηεο θηψρεηαο κέζσ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο
θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο».
Ο βηψζηκνο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο παξέρεη ηε βάζε γηα απμεκέλεο επθαηξίεο
απαζρφιεζεο ζε πνιηηηζηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο νξγαληζκνχο κέζσ
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο
ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Πνηνο πξέπεη λα πηζηεχεη ζηελ αμία ηνπ ηφπνπ φπνπ
κεγάισζε ή δεη, ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ, κε ηε θπζηθή ηνπ νκνξθηά, λα αξπάμεη
ηελ επθαηξία, κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη θηινζνθία, λα αγσληζηεί γηα ηελ
πξνβνιή θαη ηε δηάδνζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ζα πξέπεη Να
ηνληζηεί εδψ φηη, εάλ έλαο ηφπνο ζεσξείηαη κφλν σο πεγή εηζνδήκαηνο, είλαη
πηζαλφ λα πέζεη ζε παγίδα θαη λα νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή κηαο νιφθιεξεο
θνηλσλίαο. Γηα ζσζηή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε ιεπηνκεξήο θαη πξνζεθηηθή
νξγάλσζε δελ απεηιεί πνπζελά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη επεκεξία, φπσο ζηνλ
ηνπξηζκφ
Γηα απηφ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε βησζηκφηεηα γηα ηελ απνηξνπή ησλ
ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ. Ζ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά μεθηλά απφ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν, δηακνξθψλνληαο
θαη εμειίζζνληάο ην, απνθεχγνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ
θνηλσληψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε, θάζε πνιίηεο πξέπεη θαη πξέπεη λα
ζπκβάιιεη ζηελ νκνξθηά θαη ηε δηαηήξεζε θάζε ηφπνπ. Γλσξίζηε έλαλ ηφπν,
ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε κεηάδνζε ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο ηνπ
θιεξνλνκηάο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψζηα Καζβίθε, «ε αληηκεηψπηζε
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνλ
δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ».
3.3. Η εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ κλεκείσλ
Ζ πξναλαθεξζείζα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ν άπινο πνιηηηζκφο θαη ν πιηθφο
πνιηηηζκφο πνπ άθεζε ε χπαξμε ησλ αλζξψπσλ ζηνλ θπζηθφ ρξφλν θαη ρψξν.
Δδψ, ζα δηεξεπλεζεί ιεπηνκεξέζηεξα ε εθπαηδεπηηθή αμία ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, ηδηαίηεξα ησλ κλεκείσλ, θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε. Αξγφηεξα δσγξαθηζηεθαλ σο κλεκεία γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα κλεκεία δελ ραξαθηεξίδνληαη πιένλ κφλν
απφ ηδηαίηεξα θηίξηα, αιιά θαη απφ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο – αξραηνινγηθά
θαηάινηπα, ή θαη θπζηθά έξγα. Ζ θνηλσλία ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ.
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Φπζηθά, ε επηινγή ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ είλαη ππνθεηκεληθή. Κάζε
έζλνο επηιέγεη εθείλα ηα ζεκαληηθά κλεκεία πνπ βνεζνχλ θαη ελψλνπλ ηελ
θνηλσλία γχξσ απφ ηελ εζληθή αθήγεζε, παξέρνληαο θαηεχζπλζε θαη
νκνηφζηαζε ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Έηζη, ηα ηζηνξηθά θεηκήιηα απνηεινχλ
ηαπηφρξνλα απφδεημε ηεο εμέιημεο θάζε αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ζηνηρείν
εμεξεχλεζεο ησλ επηινγψλ ηνπο ζε εζληθέο αθεγήζεηο. Χζηφζν, ε αλζξψπηλε
παξνπζία είλαη ν βαζηθφο άμνλαο ηνπ κλεκείνπ. Μέζσ απηψλ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα κειέηεο, κειέηεο θαη πξνζέγγηζεο φισλ ησλ πηπρψλ ηεο
θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο
θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηδενινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα κλεκεία
απνηεινχλ εμαηξεηηθφ φρεκα ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο θαη ηζηνξηθψλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο. Σα κλεκεία είλαη γέθπξεο απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ, ηφηε ε
γλψζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην κέιινλ.
Γειαδή, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία «λα κάζνπλ γηα πξνεγνχκελεο δσέο
κέζα απφ ηηο παξνχζεο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο θαη
νκνηφηεηεο ζηελ θνπιηνχξα κηαο θνηλσλίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ». ηε
ρψξα κνπ, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ. Κάζε γσληά
ηεο Διιάδαο έρεη αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζε δξαζηεξηφηεηεο κε επίθεληξν ηνπο καζεηέο γηα λα κάζνπλ γηα ηελ ηζηνξία
ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, φπσο ε αξραηνινγία θαη ε ηζηνξία, ε κνπζεηνινγία θαη
ε κνπζεηνινγηθή παηδαγσγηθή, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη νη
εηθαζηηθέο ηέρλεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κνλαδηθά δηεπηζηεκνληθά
πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξννπηηθέο.
χκθσλα κε ηνλ Κψζηα Καζβίθε θαη ηνλ Αλδξέα Αλδξένπ, ην ζρνιείν είλαη
«ην ζεζκνζεηεκέλν ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ηεο ρψξαο πνπ ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνξηθνχ πνιηηηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ
αλαπαξάζηαζή ηνπο ηνπ παξειζφληνο».
Χζηφζν, ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην ζπρλά παξνπζηάδεη
κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Δθεί, ηα κλεκεία κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ λένπο
ξφινπο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχγρξνλε κνπζεηνινγηθή παηδαγσγηθή θαη
κνπζεηνινγία, λα δψζνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ ηζηνξηθή πεηζαξρία,
«πηνζεηψληαο ηελ ελεξγεηηθή καζεζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ θξηηηθή θαηαλφεζή
ηεο». Γηα ηε δηεπηζηεκνληθή ηζηνξηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη ζην
ζχγρξνλν ΑΠ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκειησδψλ εξσηεκάησλ ησλ καζεηψλ
("Ση...;, Πψο...;, Γηαηί...;, Δάλ?"), θαζψο θαη γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο
γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηθαλφηεηεο ηελ αλάπηπμε ηεο
αλάγθεο γηα «επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία, ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη
ηελ παηδαγσγηθή ησλ κνπζείσλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
(ζεκαηνινγία, ζχλδεζε κε αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πεγέο, κέζνδνη,
ρξνλνδηάγξακκα, ηειηθφ πξντφλ) θαη ηελ εθηθηφηεηα πξνζέγγηζεο
ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ ηνπ παξειζφληνο, ζπλαξηήζεη ηεο βησκαηηθήο
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επίδξαζεο πνπ αζθεί ε πιηθφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ»
Δάλ ηα κλεκεία αληηκεησπίδνληαη σο φρεκα πνιχπιεπξεο γλψζεο θαη θξηηηθήο
θαιιηέξγεηαο, ηφηε ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
κνπζεηνπαηδαγσγηθή ζα νδεγήζεη ζε έλα πνιχ πινχζην πεδίν ζπνπδψλ θαη
ζπνπδψλ. Ζ εμεξεχλεζε ησλ θνηλσληψλ πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ θαη ε
αλαθάιπςε κεηαγελέζηεξσλ θνηλσληψλ πνπ ηα δηαηήξεζαλ ή ηα
ελζσκάησζαλ ζηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζηηθέο ηαπηφηεηεο παξέρνπλ ηξνθή γηα
ζθέςε θαη αλάπηπμε ζηνπο πνιίηεο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. χκθσλα κε
ηελ Δ. Θενδσξνχδε, νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ
ηελ «άπιε αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά» ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα ηε ζπλδέζνπλ
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο
δεμηφηεηεο, ηε ινγηθή, ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επαγσγηθή θαη
παξαγσγηθή ζθέςε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη
εληζρχεηαη ν δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο.
Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά πηζηεχεηαη φηη είλαη σθέιηκεο γηα δηαθνξεηηθά θαη δηαθνξεηηθά
θνηλά. Δθηφο απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, είλαη πην ζεκαληηθφ λα
κειεηάκε ην παξειζφλ. Να δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα, ηελ πξνζσπηθφηεηα,
ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηξέρνληα δεηήκαηα φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ν πφιεκνο, ε
εζληθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, ε αεηθφξνο αλάπηπμε, ε ξχπαλζε θαη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. θαη ηηο αμίεο ηνπ θάζε καζεηή
3.4. Μεζζελία
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
Δδψ ζα κειεηεζεί ην γεληθφ ππφβαζξν ηεο Μεζζελίαο, ην θπζηθφ θαη
ηζηνξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηεξεπλεζνχλ δχν πεξηνρέο ηεο
εθπαηδεπηηθήο-πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο πνπ ζα αθνινπζεζεί παξαθάησ, ε
Πεξηζηέξηα θαη ε Βντδνθνηιηά. Ζ Μεζζελία είλαη λνκφο ζηε λνηηνδπηηθή
Διιάδα, πνπ θαηαιήγεη ζην Ηφλην Πέιαγνο, κε ζεκαληηθφηεξε πφιε θαη ιηκάλη
ηελ πξσηεχνπζα Καιακάηα. Σα πεξηζζφηεξα είλαη αξαηνθαηνηθεκέλα ιφγσ
ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ ράξηε. Γηαζέηεη αεξνδξφκην κε δηάθνξεο πηήζεηο
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, εηδηθά ην θαινθαίξη. Σν νδηθφ ηεο δίθηπν
ρξεηάδεηαη βειηίσζε, αιιά δελ ζα ζηακαηήζεη φζνπο ζέινπλ λα μεθχγνπλ απφ
ηελ πνιπζχρλαζηε Αζήλα γηα κηα ζηηγκή ραιάξσζεο ζε κηα φκνξθε
ηνπνζεζία. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, πεξίπνπ 160.000 άλζξσπνη
δνπλ ζηε Μεζζελία, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζηελ Καιακάηα, φπνπ νη
ζχγρξνλεο νηθηζηηθέο κνλάδεο κεηά βίαο έρνπλ αιινηψζεη ην εληππσζηαθφ
ηνπίν θαη ηελ αθηνγξακκή.
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ πνιιψλ παξαγφλησλ, ε Μεζζελία
πξνζέιθπζε επξσπαίνπο πνιίηεο λα κεηαθνκίζνπλ κφληκα ζηελ πεξηνρή,
Έιιελεο παξαζεξηζηέο γηα εθδξνκέο ην αββαηνθχξηαθν, ληφπηνπο πνπ
επέζηξεςαλ θαζψο βξήθαλ δνπιεηά ζηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηνπξίζηεο πνπ αλαδεηνχζαλ θηινμελία. Ζ δξακαηηθή
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (κφληκε ή θπθιηθή) θαη ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ
πεξηνρή νδήγεζε ζε ζπλερή επηηάρπλζε ζηελ θαηαζθεπή μελνδνρείσλ θαη
εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, γεγνλφο πνπ απεηιεί ην νηθνζχζηεκα θαη ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. Ζ ηζηνξία ηεο Μεζζελίαο έρεη αθήζεη πνιηηηζηηθά
ζηνηρεία ζε θάζε γσληά, αιιά δελ ραξαθηεξίδνληαη φια απηά ηα κέξε σο
αξραηνινγηθνί ρψξνη. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηάζε ηεο άγλνηαο θαη θαλέλα ζρέδην
βηψζηκεο αλάπηπμεο ζα νδεγήζεη άκεζα ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θπζηθνχ
θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ ηεο Μεζζελίαο.
Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαπηπρζεί απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ληφπησλ, ηελ
αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο θαη αγάπεο γηα ηνλ ηφπν, ηε δηαηήξεζε θαη
δηαηήξεζή ηνπ, κέρξη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηψλ, ψζηε φινη λα εθηηκήζνπλ
ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην
κέιινλ. Δπηπιένλ, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθά
ζρέδηα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ψζηε ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε
λα κελ αλήθεη ζε φια ηα επίπεδα ηεο Μεζζελίαο.
3.5. Φπζηθό πεξηβάιινλ
Μέρξη ην 20.000 π.Υ., ην ηνπίν ηεο Μεζζελίαο θάιππηε ζρεδφλ ην κηζφ ηεο
ζεκεξηλήο παξάθηηαο πεδηάδαο γηαηί ηα λεξά ήηαλ βαζχηεξα απφ ηε ζεκεξηλή
αθηνγξακκή. Χζηφζν, απφ ηελ αξραηφηεηα δελ δηέθεξε πνιχ απφ ηε ζεκεξηλή
ηνπ εηθφλα. Βξεγκέλνο απφ ηξεηο πιεπξέο απφ ηε ζάιαζζα, ν Σίγξεο πςψλεηαη
απφ ηέζζεξηο πιεπξέο.
Ζ Μεζζελία είλαη γλσζηή απφ ηα αξραία ρξφληα γηα ηα εχθνξα εδάθε ηεο,
ηδηαίηεξα ζηηο πεδηάδεο πνπ δηαζρίδνπλ ηνπο κεγάινπο πνηακνχο Νέδα θαη
Πάκηζν. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ην πην εχθνξν έδαθνο θαη ην πην ήπην
θιίκα ζε νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν. Ζ αγξνηηθή παξαγσγή ηεο Μεζζελίαο
εκπιέθεηαη ζε φια ηα πξντφληα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο
θαη ζηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ζηαθίδαο, ειηάο, ζχθνπ,
εζπεξηδνεηδψλ, ιαραληθψλ, ξπδηνχ θαη θαπλνχ ζηελ πεξηνρή αλά πάζα ζηηγκή.
Απφ ηνπο Μπθελατθνχο ρξφλνπο, ην ειαηφιαδν ππήξμε έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, πξσηνπφξνο
ζε φινπο ηνπο ηχπνπο αιηείαο. Οη φξκνη θαη ηα λεζάθηα απνηεινχλ θπζηθά
εκπφδηα θαηά ηεο θαθνθαηξίαο, ελψ ιφθνη θαη βνπλά ιεηηνπξγνχλ σο θξνχξηα
ή κπαιθφληα ζην Ηφλην Πέιαγνο.
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Γπηηθφηεξα αλαθαιχπηνπκε ην λεζί ηεο Μεζζελίαο Οηλνχζεο, κηα πεξηνρή
εμαηξεηηθήο θπζηθήο νκνξθηάο θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο. Ο θφιπνο ηνπ
Ναπαξίλνπ, ν θφιπνο ηεο Βντδνθνηιηάο θαη ε ιηκλνζάιαζζα ηεο Γηάινβαο
είλαη κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά θαη φκνξθα ηνπία ζηελ Διιάδα. Καηά ηε
λενιηζηθή πεξίνδν, θσλνθφξα δάζε θαη θπιινβφιεο βειαληδηέο ζπλέζεηαλ ην
ηνπίν ηνπ. Γχξσ ζην 2000 π.Υ. Ζ γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία αλαπηχζζνληαη
ζηελ πεξηνρή, νδεγψληαο ζε απνςίισζε ησλ δαζψλ. Ζ βιάζηεζε επαλήιζε
γηα θάπνην δηάζηεκα κέρξη ην 1600-1400 π.Υ. Με ηελ έιεπζε ηνπ κπθελατθνχ
πνιηηηζκνχ, ε ςειή βιάζηεζε ράζεθε νξηζηηθά ιφγσ ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα φκσο εκθαλίζηεθαλ λέα δέληξα
θαη θπηά, ειηέο, θαξπδηέο, πιαηάληα, θνχηζνπξα θαη ζίθαιε. Καζψο ν
κπθελατθφο πνιηηηζκφο κεηψζεθε θαη ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε
ζεκαληηθά, ην ίδην κεηψζεθαλ θαη νη ειηέο θαη ηα θηζηίθηα, θαζψο δελ
θαιιηεξγνχληαλ πιένλ θαη νη βειαληδηέο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη.
Ζ ιηκλνζάιαζζα ηεο Γηάινβα εκθαλίζηεθε ην 800.500 π.Υ. θαη απφ ην 500
έσο ην 100 π.Υ. Καηά ηελ αξραία θαη θιαζηθή ξσκατθή θαηνρή, ζηελ πεξηνρή
δξαζηεξηνπνηνχληαλ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Κπξηαξρνχλ νη ειηέο, αιιά ην
ηνπίν ζπκπιεξψλνπλ ακπέιηα θαη ζηηεξά, φπσο καξηπξνχλ ηα ππξεληθά
δείγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ιηκλνζάιαζζα. Σν 1000 κ.Υ. Οη θπιινβφιεο
βειαληδηέο επαλεκθαλίζηεθαλ ζην ηνπίν θαη ηα αξφζηκα δέληξα κεηψζεθαλ
ιφγσ ησλ επηδξνκψλ ησλ Βαξβάξσλ θαη ησλ ιάβσλ, ελψ ζηα κεζνβπδαληηλά
ρξφληα απμάλνληαη νη νηθηζκνί θαη ε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Μεζζελία.
Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε θαηάζηαζε παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ
ακεηάβιεηε, θαζψο ε Ννηηνδπηηθή πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο ραξαθηεξίδεηαη
απφ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη ιηβάδηα. Μαθηαβειηθή βιάζηεζε - ε
ζακλψδεο βιάζηεζε ζε άλπδξεο πεξηνρέο έρεη αληηθαηαζηήζεη φια ηα
απηνθπή δάζε πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο κε ηε
βφζθεζε θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεο. Οη θπζηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο,
φπσο ην εχθνξν έδαθνο, ην πφζηκν λεξφ θαη ηα πνιπάξηζκα ιηκάληα πνπ
βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία, αιιά είλαη θαη πινχζηα ζε νξπθηά, ζπλδένπλ ηα
αλαπηπζζφκελα κέξε ηνπ ηφπνπ απφ ηνλ αξραίν θφζκν κε ηνλ αξραίν θφζκν.
κέρξη ζήκεξα. Δπνκέλσο, ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ είλαη ν ιφγνο πνπ ε
Μεζζελία είλαη θαηάιιειε λα αλαπηπρζεί θαη γη' απηφ ε πξνζηαζία ηεο είλαη
ην πξψην πξάγκα πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο θνηλσλίαο ζην
κέιινλ.
3.6. Σν ηζηνξηθό πιαίζην
Ζ Μεζζελία θαίλεηαη λα θαηνηθνχληαλ απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή, κε κηα
ζεηξά απφ ιίζηλα, νδνληηθά θαη ππξηηφιηζνπο εξγαιείσλ πνπ βξέζεθαλ ζηηο
πεξηνρέο Βξνκνλέξη θαη Ρσκαλφο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 120.000 έσο ην
37.000 έσο ην 37.000 π.Υ. Μεζζελίαο. Φπζηθά, ε πεξηνρή, φπσο καξηπξνχλ
επξήκαηα θαη ηάθνπο, γλψξηζε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή άλζεζε κεηαμχ
1600 θαη 1100 π.Υ. ζηνπο κπθελατθνχο ρξφλνπο. Ζ Μεζζελία κεηαηξάπεθε
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αξγφηεξα ζε κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν, κε πιήζνο ζνισηψλ θαη ιαμεπηψλ
ηάθσλ, εληππσζηαθέο θαηαζθεπέο, θεξακηθά θαη εθιεθηά θνζκήκαηα, θαζψο
θαη πνιπάξηζκεο πηλαθίδεο. Ζ Γξακκηθή Β παξέρεη θνηλσληθέο θαη εκπνξηθέο
πιεξνθνξίεο γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 50 αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. ηα
λνηηνδπηηθά ηεο Μεζζελίαο, ζηε ζέζε Άλσ Δγθιηαλφο, βξηζθφηαλ έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα κπθελατθά θέληξα ηεο Διιάδαο, ην αλάθηνξν ηνπ Νέζηνξα.
Ζ θαηάξξεπζε απηνχ ηνπ κπθελατθνχ θέληξνπ, αιιά θαη ηνπ κπθελατθνχ
πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα, νδήγεζε ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα Πξσηνγεσκεηξηθά (1100-900 π.Υ.) θαη ηα
Γεσκεηξηθά (900-700 π.Υ.) ρξφληα. . Χζηφζν, ε πην δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηα
κεζζεληαθά εδάθε ήηαλ φηαλ νη παξηηάηεο θαηέθηεζαλ ηελ πεξηνρή κεηά
απφ ηξεηο (3) κεγάινπο πνιέκνπο κεηαμχ 8νπ θαη 5νπ αηψλα. Γηα παξάδεηγκα.
(743-454 π.Υ.) Οη Μεζζήληνη ζα παξέκελαλ ζθιάβνη ησλ παξηηαηψλ κέρξη
ην 369 π.Υ. φηαλ ε Θήβα Δπακεηλψλδαο απειεπζέξσζε ηελ πεξηνρή απφ ηνπο
Λαθεδαηκφληνπο θαη θαζηέξσζε σο πξσηεχνπζα ηε Μεζζήλε, ε νπνία ζα
γηλφηαλ ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ θέληξν. ην ηέινο ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ,
ε Μεζζελία, φπσο θαη ε ππφινηπε Διιάδα, βξηζθφηαλ ππφ ξσκατθή
θπξηαξρία (146 π.Υ.). ηηο αξρέο ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, νη γνηζηθέο, νη
ζιαβηθέο θαη νη αβάξεο θπιέο επηδίσμαλ λα θχγνπλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, νη
νπνίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο ίδξπζαλ παξάθηηα θάζηξα θαη έθηηζαλ ηηο
πφιεηο ηνπο, φπσο ε Καιακάηα, ε Μεζψλε. θαη Κνξψλε.
Σν 1205, ε Μεζζελία πεξηήιζε ζηε Φξαγθηθή επηθπξηαξρία θαη αλήθε ζην
Γνπθάην ηεο Αραΐαο, κε θέληξν ην θάζηξν ηεο Καιακάηαο, ελψ ηα θάζηξα ηεο
Μεζψλεο θαη ηεο Κνξψλεο βξίζθνληαλ ππφ Δλεηηθή θπξηαξρία. Ζ
Φξαγθνθξαηία δηήξθεζε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα, νπφηε άξρηζε ε
νζσκαληθή θαηάθηεζε ηεο Μεζζελίαο θαη ηειείσζε ην 1498. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ε Μεζζελία ελψζεθε κε ηε Μάλε ζηα Οξισθηθά απφ ην 1769 έσο ην
1770 θαη κεηά ηελ ήηηα. ε ήηηα ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο. ε πεξηνρή
ησλ Σνπξθαιβηηψλ ιεειάηεζε θαη έζθαμε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ.
κσο ζηηο αξρέο ηνπ 1821 άξρηζε ε επαλάζηαζε θαη πξνεηνηκάζηεθε θξπθά
ζηε Μεζζεληαθή γε θαη ζηηο 23 Μαξηίνπ θεξχρζεθε ε Δπαλάζηαζε ζηελ
Καιακάηα απφ ηνπο πνιεκηζηέο Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, Κνινθνηξψλε,
Παπαθιέζζα θαη άιινπο Έλαο άιινο Μεζζήληνο επαλαζηάηεο, έζηεηιε
επηζηνιή ζηνλ Διιεληθφ έζλνο. . Ζ απειεπζέξσζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ην
1825, φηαλ ν Ηκπξαήκ ζα θαηέζηξεθε φιε ηελ Πεινπφλλεζν, θαηαζηξέθνληαο
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ηα δέληξα θαη ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία.
ηηο 20 Οθησβξίνπ 1827, ην ηέινο ηεο ηνπξθναηγππηηαθήο ζθιαβηάο θαη ε
έλαξμε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο-θξάηνπο κε ηε κάρε ηνπ Ναβαξίλνπ θαη ηε
ζπκβνιή ηνπ ζηφινπ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Έηζη ππάξρνπλ κάρεο ζηηο
νπνίεο νη Μεζζήληνη ρξεηάζηεθε λα αθηεξψζνπλ ηφζα πνιιά γηα ηελ
αλεμαξηεζία ηνπο αλά ηνπο αηψλεο, αιιά είλαη επίζεο πηζαλφ ε δηεπζέηεζε
ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ζρεδφλ πάληα, απφ θέληξα καθξηλψλ δπλάκεσλ, φπσο ε
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Ρψκε, ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Βελεηία. . , αιιά θαη ε Αζήλα κεηά ηελ
Διιεληθή Δπαλάζηαζε.
3.7. Η Πεξηζηεξηά
Αξραηνινγηθφο Υψξνο Πεξηζηεξηά
Σν ζέκα κηαο απφ ηηο πνιηηηζηηθέο-εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ αθνξά έλα απφ ηα ζεκαληηθά θέληξα ηνπ
κπθελατθνχ θφζκνπ, ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Πεξηζηεξίαο ζηα λνηηνδπηηθά
ηεο Πεινπνλλήζνπ, νθηψ κίιηα απφ ηελ Κππαξηζζία (8) ρικ. Σν ρσξηφ
βξίζθεηαη ζε έλα ιφθν, έλα θπζηθφ θξνχξην, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηξεηο
πιαγηέο θαη κηα εληαία νκαιή νρχξσζε, ζηα λφηηα. ε απηφλ ηνλ ζηξαηεγηθφ
ιφθν ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζνισηνί ηάθνη (έλαο έμσ, αιιά θνληά ζηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν ζην λφηην ηκήκα), κέξνο ηνπ αλαθηφξνπ θαη πνιιά ζπίηηα.
ηελ πεξηνρή έρνπλ αλαθαιπθζεί πνιιά ηερλνπξγήκαηα, ζηα νπνία
ζπλεζίδεηαη ν ρξπζφο. Ο ππξίδσλ Μαξηλάηνο, ν πξψηνο αλαζθαθέαο ηνπ
νηθηζκνχ, ηνλ νλφκαζε «Μπθήλεο ηεο Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ» ιφγσ ηνπ
πινχηνπ θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ επξεκάησλ. Κχπειια, κπηριηκπίδηα θαη
αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο απφ ηνλ Πεξηζηεξηαθφ νηθηζκφ εθηίζεληαη
ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Υψξαο. Οη παιαηφηεξεο θαηαζθεπέο ζηνπο
πεξηζηεξηαθνχο ιφθνπο ρξνλνινγνχληαη ζην 2200 π.Υ. θαη βξίζθεηαη θνληά
ζηνλ αλαζηεισκέλν κεγάιν ηξνχιν ηάθν (ηάθνο 1).
Ήηαλ έλαο κηθξφο ρξπζφο ηάθνο, πνπ νλνκάζηεθε έηζη ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ρξπζψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξέζεθαλ εθεί. Πνιιά νηθηαθά είδε βξέζεθαλ ζην
θηήξην δίπια ζε απηφ ην καπζσιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξθεηψλ ρψξσλ.
Ο ηξίηνο πεξηζηεξηαλφο ηάθνο κε ηξνχιν ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ, ν
κηθξφηεξνο ζε κέγεζνο, ρξνλνινγείηαη ζην 1200 π.Υ. θαη ην πην ζεκαληηθφ
εχξεκα πεξηιακβάλεη έλα ρξπζφ ηξφπαην χςνπο 13,5 εθαηνζηψλ, πνιιά
θχιια ρξπζνχ θαη ρξπζά θνζκήκαηα. ηνλ ηάθν απηφ βξέζεθε θαη
ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο, πνπ πηζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ελφο απφ ηνπο
λεθξνχο. ηνλ ηέηαξην ζνισηφ ηάθν, 100 κέηξα λφηηα ηνπ αξραηνινγηθνχ
ρψξνπ, δελ έρνπλ βξεζεί κεηαιιηθά αληηθείκελα θαη εληνπίδνληαη
πεξηζζφηεξνη απφ 15 ηάθνη. Οη αξραηνιφγνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
ήηαλ ην λεθξνηαθείν ησλ Πεξηζηεξηαλψλ, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί
απνδεηθλχεη φηη νη απινί άλζξσπνη είραλ ηελ επθαηξία λα ρηίζνπλ έλαλ ηέηνην
ηάθν.
3.8. To Φαξάγγη ηεο Πεξηζηεξηάο
Σν «Φαξάγγη ησλ ηαιαθηηηψλ» (8 ρικ. απφ ηελ Κππαξηζζία), πήξε ην φλνκά
ηνπ απφ ην ζπήιαην ησλ ζηαιαθηηηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην βάζνο ηνπ
θαξαγγηνχ. Σν κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην θαξάγγη μεθηλά ζηε βφξεηα πιεπξά
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ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Πεξηζηεξηάο. Δίλαη κηα δηαδξνκή αλάκεζα ζε
ππθλνχο ζάκλνπο θαη ςειή βιάζηεζε πνπ δηαζρίδεη ηνλ Κππαξηζζηέληα
πνηακφ. Σν κνλνπάηη είλαη βαηφ θαη έρεη δηαδξνκή πεξίπνπ κηζήο ψξαο ην
ρηιηφκεηξν, ελψ θαηαιήγεη κε μχιηλε γέθπξα ζε πιαθφζηξσην ρψξν κε γέξηθα
δέληξα, ξέκα, θαζψο θαη είζνδν ζην θαξάγγη πνπ νδεγεί ζην ζπήιαην κε ηνπο
ζηαιαθηίηεο. . Σν θαξάγγη έρεη χςνο 7080 κέηξα θαη θαηαιήγεη ζε ππφγεην
πδξαγσγείν, κέζα ζε ζπήιαην. Ζ δηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνχ γηλφηαλ κέζα απφ
απφηνκνπο θαη θξπκκέλνπο βξάρνπο, πνπ καδί κε ηελ ππθλή βιάζηεζε ζηελ
θνξπθή, εκπφδηδαλ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. ην θάησ κέξνο ηνπ θαξαγγηνχ,
κέζα ζην ζπήιαην ησλ ζηαιαθηηηψλ, ην λεξφ ρχλεηαη απφ κηα ηξχπα ζηελ
νξνθή κε ηε κνξθή θαηαξξάθηε θαη έηζη ζρεκαηίδνληαη ζηαιαθηίηεο θαη ζε
ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ ζηαιαγκίηεο.
3.9. Η Βντδνθνηιηά
Παιαηφθαζηξν
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βντδνθνηιηάο, ηα πξψηα λενιηζηθά επξήκαηα θαη
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία βξίζθνληαη ηφζν ζην ιεγφκελν «πήιαην ηνπ Νέζηνξα»,
ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Παιαηνθάζηξνπ, φζν θαη ζηα βφξεηα ηνπ θφιπνπ (θάησ
απφ ηα ζνισηά κπθελατθά εξείπηα, ρξνλνιφγεζε απφ ηα κέζα ηεο 6εο
ρηιηεηίαο Ζ δσή ζηελ πεξηνρή ζπλερίζηεθε ζηηο Πξψηκεο Κφιαζεηο (26002200 π.Υ.) θαη ζηηο Μέζεο Κφιαζεηο (2200-1580 π.Υ.), αιιά άθκαζε πξνο ην
ηέινο ηνπ Κάησ Κφζκνπ. Βφξεηα ηνπ θφιπνπ ηεο Βντδνθνηιηάο βξίζθνληαη ηα
εξείπηα ηνπ έλαο κπθελατθφο ζνισηφο ηάθνο, αιιά νη αλαζθαθέο έδεημαλ
θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ Έρεη παιαηφηεξν νηθηζκφ πεξηνξηζκέλεο ηνπνζεζίαο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε Νενιηζηθή, θαζψο θαη ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ,
ζηε Νφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ, φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην Παιαηφθαζηξν.
πξψηκνο κπθελατθφο θαη ν ππξίδσλ Μαξηλάηνο ηελ ηαχηηζε κε ηνλ ηάθν ηνπ
Θξαζπκήδε (γηνπ ηνπ Νέζηνξα) απφ γξαπηέο πεγέο ηνπ Παπζαλία, κ αιιά
απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη.
ηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ Παιαηφθαζηξνπ, ππάξρεη ν αξραίνο νηθηζκφο
Κνξπθαζίνπ, πξηλ απφ ηελ πνιηνξθία ηεο αξραίαο Πχινπ. Δθεί ρηίζηεθε ε
πξψηε αθξφπνιε ηεο αξραίαο Πχινπ θαηά ηα Κιαζηθά θαη Διιεληζηηθά
ρξφληα θαη κέξνο ησλ ηεηρψλ έρεη δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα θαη
επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ νηθνδνκηθά πιηθά ζε πξνζζήθεο κεηά απφ απηφ. Ζ
ζέζε ηνπ, ζηνλ ςειφ θαη απφθξεκλν βξάρν ζην λφηην ηκήκα ηνπ θφιπνπ ηεο
Βντδνθνηιηάο, καξηπξεί ηε ζηξαηεγηθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θξνπξίνπ
απφ ηα αξραία ρξφληα. Σν θάζηξν έρεη ζέα ηφζν ηελ επεηξσηηθή Μεζζελία θαη
ηε ιηκλνζάιαζζα ζηνπο πξφπνδέο ηεο, φζν θαη ην Ηφλην Πέιαγνο θαη ηνλ
θφιπν ηνπ Ναβαξίλνπ. Απηή ε ηνπνζεζία ηελ έθαλε κνλαδηθφ ζηφρν ησλ
θαηαθηεηψλ ζηελ πεξηνρή. Σνλ 6ν αηψλα, θαηά ηα βπδαληηλά ρξφληα,
θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Αβάξνπο θαη εμ νπ θαη ην φλνκα Αβαξίλν. Σνλ 13ν
αηψλα (1278) ρηίζηεθε ππφ ηνλ Φξάγθν ζηαπξνθφξν άξρνληα ηεο Θήβαο
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Νηθφιαν Β' ηνπ Αγίνπ Οκέξ θαη ζηαδηαθά απέθηεζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
θάζηξνπ, δίλνληάο ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηείρε ηνπ ζηαπξνθνξηθνχ θάζηξνπ,
κε πεξίπινθεο ξσγκέο ζε ζρήκα “λ”.
Ο νηθηζκφο θαίλεηαη λα εθηείλεηαη πέξα απφ ηα ηείρε θαη νινθιεξψζεθε απφ
έλα ιηκάλη ζηελ παξαιία. Σν 1381 ην Παιαηφθαζηξν θαηέιαβε ε Ηζπαληθή
εηαηξεία ησλ Ναβαξξαίσλ πνπ είρε ήδε θαηαιάβεη ην Πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο.
Πξφθεηηαη γηα ηζπαληθή γαιιηθή ζηξαηησηηθή νκάδα κηζζνθφξσλ πνπ έδξαζε
ηνλ 14ν αηψλα ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, πνπ ηφηε
βξηζθφηαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ ηαπξνθφξσλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηε
ηεξεά Διιάδα. Έλαλ αηψλα αξγφηεξα, ηνλ 14ν αηψλα, πεξηέξρεηαη ζηελ
θπξηαξρία ησλ Γελνπαηψλ, νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ σο θξνχξην θαηά ησλ
Δλεηψλ. Σν θάζηξν ήηαλ ζρεδφλ απφξζεην θαη έηζη νη Δλεηνί, γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ην αγφξαζαλ ην 1423, απφ
ηνλ Πξίγθηπα ηεο Αραΐαο θαη παξέκεηλαλ ζηελ Δλεηνθξαηία κέρξη ην 1500. Σν
θάζηξν έπεζε ζηαδηαθά ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ, εκπνδίδνληαο φκσο ηελ
είζνδν ηνπ ζηε Ναπαξίλνπ απφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζηξνπ, ην
Παιαηφθαζηξν παξαθκάδεη θαη βάξνο δφζεθε ζε άιιε είζνδν ζηνλ θφιπν ηνπ
Ναπαξίλνπ, φπνπ έρηηζαλ ην Νηφθαζηξν γηα λα ην πξνζηαηεχζνπλ. Σν
Παιαηφθαζηξν πιένλ θπιαζζφηαλ επίζεκα απφ κηα κηθξή ζηξαηησηηθή
δχλακε θαη ην 1686 πέξαζε μαλά ζηα ρέξηα ησλ Βελεηψλ, γηα λα επηζηξέςεη
θαηά ηνλ Έβδνκν Δλεηνηνπξθηθφ πφιεκν ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ Δλεηψλ. ηνπ
νζσκαληθνχ. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ην θάζηξν εγθαηαιείθζεθε
θαη έπεζε ζηε ιήζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ην εζσηεξηθφ ππάξρεη έλαο
κεγάινο πεξίβνινο κε εξείπηα θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, εξείπηα θαζνιηθήο
εθθιεζίαο, αιιά θαη πνιιέο πνηίζηξεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ άληιεζε λεξνχ
ζην θάζηξν, αθνχ δελ ππάξρεη άιιε πεγή ή δελ ππάξρεη πφζηκν λεξφ. ζηνπο
ηνίρνπο δηαθξίλνληαη δηάθνξεο θαηαζθεπέο
3.10. Ληκλνζάιαζζα Γηάινβαο (Γηβάξη)
ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο Μεζζελίαο βξίζθεηαη ε ιηκλνζάιαζζα Γηβάξη ζηε
Γηάινβα, ε νπνία βξίζθεηαη αθξηβψο πίζσ απφ ηνλ θφιπν ηεο Βντδνθνηιηάο
θαη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθνχο βηφηνπνπο θαη κνλαδηθά είδε ρισξίδαο θαη
παλίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ, νιφθιεξε ε πεξηνρή επέθηαζεο εληάζζεηαη ζην
δίθηπν NATURA 2000 θαη ε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί Δηδηθή
Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή (θσδηθφο GR2550008) θαη εκαληηθή Κνηλνηηθή
Πεξηνρή (θσδηθφο GR255004). Ζ ιηκλνζάιαζζα είλαη έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο πγξνηφπνπο ηεο Δπξψπεο, θαηαθχγην γηα ηελ άγξηα δσή θαη
κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο γηα ηα πνπιηά ζηελ Διιάδα, θαζψο
απνηειεί ελδηάκεζν ζηαζκφ ησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ απφ ηελ Αθξηθή.
Φηινμελεί επίζεο ζεκαληηθφ αξηζκφ εηδψλ ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ, ακθηβίσλ
θαη ςαξηψλ θαη ην πην ζεκαληηθφ είδνο πνπ βξίζθεηαη εδψ είλαη ν εμαηξεηηθά
ζπάληνο, απεηινχκελνο κε εμαθάληζε αθξηθαληθφο ρακαηιένληαο. πηζαλφηεηα
εμαθάληζεο. Ζ ηνπνζεζία νλνκάδεηαη Divari, πνπ ζεκαίλεη εθηξνθή ςαξηψλ
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απφ ελπδξείν ζηα ιαηηληθά. Αλάκεζα ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ηελ παξαιία ηεο
Βντδνθνηιηάο, βφξεηα βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ ζνισηνχ «Σάθνπ ησλ
Θξαζπκηδψλ» θαη λφηηα, ζηνλ βξάρν πνπ πςψλεηαη ην Παιαηφθαζηξν,
βξίζθνληαη ηα ιεγφκελα «πειηά ηνπ Νέζηνξα», φπνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί φηη
ππάξρνπλ. , πιαηχο . Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ κχζν ππάξρεη κηα ζπειηά φπνπ ν
Δξκήο έθξπςε 50 αγειάδεο πνπ έθιεςε απφ ηνλ Απφιισλα. Σέινο, θπζηθφο
δηαρσξηζηήο κεηαμχ ηεο Βντδνθνηιηάο θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο απνηεινχλ νη
ακκφινθνη ηππηθνί ηεο δπηηθήο Πεινπνλλήζνπ. Οη ακκφινθνη πςψλνληαη ζηα
δέθα κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη έρνπλ εληαρζεί ζην
επξσπατθφ δίθηπν Natura 2000 (θσδηθφο GR255005) σο «Κππαξηζζηαθνί
Ακκφινθνη». πάληα βιάζηεζε βξίζθεηαη ζε φιε απηή ηελ αθηνγξακκή θαη
απνηειεί επίζεο ηφπν αλαπαξαγσγήο γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε ζαιάζζηα
ρειψλα Caretta Caretta.
3.11. θνπόο Καη Πξνηάζεηο Πνιηηηζηηθώλ Γηαδξνκώλ
Οη θηλήζεηο κεηαθέξνπλ ηελ πεξηνρή εληφο ηνπ ηφπνπ ηεο Γπηηθήο Μεζζελίαο
θαη ζθνπφ έρνπλ λα ελεκεξψζνπλ, λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα εμνηθεηψζνπλ
ληφπηνπο θαη παξαζεξηζηέο κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο γεηηνληάο θαη ηα θπηηθά
πεξηβάιινληα θάζε πεξηνρήο. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο κεηαηξάπεθε ζην λα
επηζπλάςνπλ απαξαηήξεηεο αξραηνινγηθέο ηζηνζειίδεο κε ην θπηηθφ
παλφξακα απίζηεπηεο ζεκαζίαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, πέξα απφ ηε ζπκβνιή
ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηελ εμέιημε ησλ αξρείσλ ηεο πεξηνρήο.
Σν παξαθάησ θηλεί ηε γλψζε ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε απηψλ ησλ
πνιηηηζηηθψλ θαη θπηηθψλ κλεκείσλ θαη κέζα απφ ηα βησκαηηθά κνλνπάηηα, ηε
δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αζπλέρεηα ησλ ηξφπσλ δσήο ηνπ
αλζξψπνπ κέζα ζην ρψξν, ν πεξηπαηεηήο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, εζληθφηεηαο,
θχινπ θαη ζξεζθείαο, λα εμνηθεησζεί κε ηελ πεξηνρή. Γπηηθήο Μεζζελίαο θαη
αξγφηεξα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αζθάιεηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ππφβαζξνπ, ζην
merchandising ηεο βησζηκφηεηαο θαη ζηελ αζθάιεηα θάζε ηφπνπ κέζα απφ
ζηνηρεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ αηρκή βειηίσζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γεηηνληάο
κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ.
Μέζα απφ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο - πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, ην επξχ θνηλφ
κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζεκαζία ηνπ θπηηθνχ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηνίθεζε θαη ηε βειηίσζε κηαο θνηλσλίαο, αιιά
επηπιένλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην θπηηθφ παλφξακα, ην
θαζέλα ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηελ θνπή- αθξαίεο θνξέο. . Γειαδή, κπνξεί λα
αλαθαιχςνπλ πψο ε ζσκαηηθή ιεπηνκέξεηα επεξεάδεη θαη ππνθέξεη απφ ηελ
αλζξψπηλε παξνπζία. Ζ πεηζαξρία ηεο καηηάο πεξηγξάθεηαη γηαηί ε επξχηεξε
ζέζε ηεο Πεξηζηεξίαο εληφο ηνπ πξψηνπ κνλνπαηηνχ θαη ηεο Βντδνθνηιηάο
εληφο ηνπ δεπηέξνπ, αληίζηνηρα, σο ηφπνο έλαξμεο κειέηεο ζχλδεζεο
πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνχ, σζηφζν ε αλαθάιπςε λνεκάησλ ζα εληζρχζεη
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ηελ πεξαζκέλε Διιάδα θαζψο είλαη πνιχ γλσζηφ θαηλφκελν - παγθφζκην, πνπ
επεξεάδεη φιεο ηηο θνηλσλίεο αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν
απηφ, πιεζηάδεη ζε φ,ηη αθνξά ηηο κνδάηεο επαλεληζρχζεηο ηζρχνο θαη ηε
βησζηκφηεηα, σο απαληήζεηο γηα ηε θχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά ηηο νπνίεο
νη βηψζηκεο πφιεηο ηνπ κέιινληνο, επηπιένλ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ
πνιηηηζηηθνχ ππφβαζξνπ, εάλ νη θνηλσλίεο δελ ζπλερίζνπλ πιένλ κε ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ άδεηα νηθνλνκηθά ζέιγεηξα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηε
δηάβξσζε ή ηελ απφξξηςε θπηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ.
3.12. Γεληθνί ζηόρνη ησλ δξάζεσλ - Κνηλό - Μέζα Τινπνίεζεο
Γεληθνί ζηφρνη
Οη ζηφρνη πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο ζρεδηαζκνχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα.
1. Να αλαθαιχςνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο
πεξηνρήο
2. Να γλσξίζνπλ κλεκεία θαη γεσηφπνπο πνπ έρνπλ παξακειεζεί
3. Να θέξεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μεζζελίαο θνληά ζηελ ηνπηθή ηνπο
ηζηνξία
4. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη λα ηνλ πξνζηαηέςνπλ
γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ
5. Να θέξεη ηνπο ηνπξίζηεο ζε επαθή κε ηνπο ληφπηνπο πνιίηεο θαη λα
δεκηνπξγεζεί έλαο δηάινγνο κεηαμχ ηνπο
6. Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο απζεληηθέο εκπεηξίεο πςειήο
πνηφηεηαο πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηε θχζε, κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηε
βησζηκφηεηα θαη ηελ ςπραγσγία
7. Να ζπλδξάκνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαηνίθσλ θαη ηνπξηζηψλ γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
8. Να εηζαγάγεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο αμίεο θαη ηε θηινζνθία ηνπ
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ
9. Να εμάγνπλ νη εκπιεθφκελνη ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο κέζα απφ ην
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη ην βίσκά ηνπο
10. Να εκπινπηίζνπλ ην ήδε ππάξρνλ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο.
Υψξνο Τινπνίεζεο
Ζ δξάζε ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. ηφρνο είλαη λα
έξζεηε ζε επαθή κε ηε θχζε θαη λα αλαπηχμεηε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. Ζ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη «θπζηθή» θαη επνκέλσο άκεζα γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε κνπζεηαθφ
ρψξν θαη ε φιε εκπεηξία παίξλεη έλαλ πην ειθπζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ ζπδήηεζε
θαη ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη επθνιφηεξνο γηαηί ληψζνπλ θνληά
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ζε έλαλ αλνηρηφ ρψξν θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία γίλεηαη έκκεζε θαη
δηαζθεδαζηηθή.
Κνηλφ
Δπηιέρζεθαλ δχν εληειψο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζεκάησλ, γηα λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη γηα λα ηνληζηεί
ε ρξεζηκφηεηα, ε αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηέηνηεο δξάζεηο αλεμαξηήησο
ειηθίαο θαη πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο. ρεκηθή νπζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ
πξψηε εθπαηδεπηηθή δξάζε επηιέγεηαη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ ηνπηθψλ ζρνιείσλ, ελψ ε δεχηεξε
εθπαηδεπηηθή δξάζε απεπζχλεηαη ζε μέλνπο ηνπξίζηεο. κεγάιε ζηελ πεξηνρή.
Μέζα Τινπνίεζεο
ην πξψην κνλνπάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο, κε ηε ζπκκεηνρή
καζεηψλ γπκλαζηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα κέζα ήηαλ
απινχζηεξα θαη πην πξνζηηά, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ελέξγεηεο ζε
φιεο ηηο κνλάδεο. Παηδαγσγφο ηεο επηθξάηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, παξέρνληαη
ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο έλα εθηππψζηκν θχιιν ζε πεξίπησζε απνπζίαο
πξφζβαζεο ζε tablet. ηε δεχηεξε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ απνηειεί
εκπεηξία γηα ελήιηθεο ηνπξίζηεο, βαζηθφ ηνπο εξγαιείν είλαη έλα tablet, ζην
νπνίν ζα βξνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηεο πεξηνρήο θαη πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία, ράξηε, πιεξνθνξίεο κέζσ θσδηθνχ QR, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή
αλαγλψξηζεο θπηψλ. Με άιια ιφγηα, είλαη έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν πνπ
θαζνδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο λφεκα. Σα
νρήκαηα ζα παξαθνινπζνχλ ιεπηνκέξεηεο παξαθάησ, ζε θάζε ελέξγεηα.
Έζηκα θαη παξαδόζεηο Μεζζελίαο:
3.13. ‘’Έρσ κπάξκπα ζηελ Κνξώλε’’
Ζ θξάζε „‟έρσ κπάξκπα ζηελ Κνξψλε‟‟ είλαη κηα πνιχ γλσζηή θξάζε ζ‟ φιε
ηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κνξψλε κηαο θαη απφ εθεί έρεη ηηο ξίδεο ηεο!
Ζ ηζηνξία ηεο θξάζεο έρεη σο εμήο:
Δπί ηεο Σνπξθνθξαηίαο ν δηνηθεηήο ηνπ Μσξηά ήηαλ ν παζάο ηεο
Σξηπνιηηζάο!
Οη ππφινηπνη ηνπηθνί δηνηθεηέο φπσο νλνκάδνληαλ κπέεδεο ησλ πφιεσλ, ήηαλ
ππνηαθηηθή ηνπ.
Δθείλνο πνπ ήηαλ ε εμαίξεζε ήηαλ ν Μπέεο ηεο Κνξψλεο. ηελ Κνξψλε
ζχκθσλα κε ην έζηκν έζηειλαλ ζηελ ζέζε ηνπ Μπέε έλαλ ζηελφ ζπγγελή ηνπ
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ζνπιηάλνπ! Έηζη, ν Μπέεο ηεο Κνξψλεο είρε έλαλ ξφιν πνπ είρε επεξεάζεη
ζεκαληηθά θαη δελ ηνικνχζε ν παζάο λα αξλεζεί θαλέλα ξνπζθέηη.
πσο θαη θάπνηα ζνβαξή ππφζεζε ζηελ Σξίπνιε ή θάπνην άιιν δήηεκα ην
νπνίν ζα ιπλφηαλ απφ ηνλ παζά ηεο Σξηπνιηηζάο θαη ηχραηλε λα ζπγγελεχεη κε
θάπνηνλ θνξσλαίνπ πξνχρνληα πήγαηλε ζε απηφλ θαη εθείλνο είρε θαηαθχγεη
ζηνλ Μπέε ηεο Κνξψλεο κε ηελ πξνζθνξά ησλ πινχζησλ δψξσλ.
Ο Μπέεο ηεο Κνξψλεο έδηλε ηφηε έλα ζεκείσκα γηα ηνλ παζά ηεο
Σξηπνιηηζάο θαη ε δνπιεηά ηειείσλε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο.
3.14. Αλαδεηώληαο ην αξζεληθό
Σα παιηά ρξφληα ζηε Μεζζελία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Μάλε κία νηθνγέλεηα
επεξεαδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν απφ φηη ζήκεξα.
ηαλ ην παηδί πνπ γελληφηαλ ήηαλ αγφξη νλνκαδφηαλ ”παηδί” απνθηψληαο έηζη
έλα ηδηαίηεξν θχξνο!
Ζ γέλλεζε ηνπ αγνξηνχ ζήκαηλε επξσζηία ηεο νηθνγέλεηαο γηαηί κε άιινλ ζα
κπνξνχζα λα ζπκκεηέρεηε αγξνηηθέο δνπιεηέο θαηαιαβαίλνληαο έηζη απφ
λσξίο ηηο επζχλεο ηνπ ζπηηηνχ.
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε γέλλεζε ελφο θνξηηζηνχ κεηαθξαδφηαλ ζαλ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηαηί ζα ρξεηαδφηαλ πξνίθα γηα λα παληξεπηεί.
Πφζν ινηπφλ αγσλία ηα είραλ νη γνλείο κηαο νηθνγέλεηαο πνπ είραλ κέρξη ηξεηο
θφξεο!!
Ο παηέξαο θεξλνχζε ζηα θαθελεία φηαλ ε κάζαηλε πσο έθαλε γην, ελψ
αληίζεηα αλ ήηαλ θφξε ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ επρή ”Γελ πεηξάδεη. Γεξφ λα
είλαη”.
Απηή ε παξάδνζε γηα απφθηεζε αξζεληθψλ απνγφλσλ, πνπ ζεσξνχληαη
ζηχινη ηνπ ζπηηηνχ, πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
θξάζε ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή Δπξηπίδε ζην έξγν ηνπ Ηθηγέλεηα ελ Σαχξνηο:
«ζηχινη γαξ νίθσλ παίδεο εηζίλ άξζελεο».(ζηίρνο 57). Σέινο, ζπρλά ζηα
θνξίηζηα έδηλαλ «απνηξεπηηθά» νλφκαηα φπσο ηακάηα, ηακαηία, Αγνξίηζα
γηα επλφεηνπο ιφγνπο.
3.15. Γίπιεο
Πξφθεηηαη γηα έλα γλσζηφ παξαδνζηαθφ Μεζζεληαθφ επηδφξπην. Ζ ηζηνξία κε
ηηο δίπιεο ράλεηαη πίζσ ζην ρξφλν. Λέλε πσο φηαλ ηα απγά δελ ήηαλ εχθνιν
λα βξεζνχκε ζηε Μάλε νη λνηθνθπξέο έθαλαλ ην δπκάξη γηα ηηο δίπιεο κε
ζθέην λεξφ θαη αιεχξη.
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Ζ δχκε κπνξεί λα δηπισζεί ζε δηάθνξα ζρήκαηα, ζηε ζπλέρεηα ηεγαλίδεηε ζε
θαπηφ ιάδη θαη νινθιεξψλεηαη κε ζηξφπη ή κέιη.
Σν παξαδνζηαθφ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κέιη αληί γηα ζηξφπη θαζψο επίζεο
νη δίπιεο αξσκαηίδνληαη κε θαλέια ελψ έξρεηαη θαη δέλεη ηέιεηα θαη ην
ςηινηξηκκέλν θαξπδη.
Οη δίπιεο ζεξβίξνληαη θπξίσο ηελ Πξσηνρξνληά αιιά πξσηαγσληζηνχλ θαη ζε
γάκνπο αξξαβψλεο, βαπηίζεηο. Σν έζηκν απηφ ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα
ζηε Μάλε. Σελ πξνπαξακνλή ηνπ γάκνπ καδεχνληαη απφ λσξίο ην πξσί νη
γπλαίθεο θαη θηηάρλνπλ ηηο δίπιεο κε ζπλνδεία ηξαγνπδηνχ σο ην βξάδπ.
ηνλ γάκν ηνπνζεηνχληαη ζε κεγάια παλέξηα, ζπλνδεχνληαη κε ιηθέξ, έλα
βάδν κε γιπθφ θέξαζκα απφ κέιη θαη θαξχδηα, ελψ ζηνιίδνληαη κε θνπθέηα
θαη ινπινχδηα.
3.16. Η καληάηηθε θνξεζηά
Τπήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ακθίεζε αλάκεζα ζε πεινπνλλεζηνπο θαη
Μαληάηεο. Οη Μαληάηεο θνξνχζαλ ζαιβάξηα (βξάθεο) πνπ έθηαλαλ κέρξη ην
γφλαην, ελψ νη άληξεο ηνπ κνξηά ήηαλ ληπκέλνη κε θνπζηαλέια.
Ζ ακθηεζε ηνπο έκνηαδε κε ηνπο λεζηψηεο ηνπ Αξρηπειάγνπο, θαη απηφ δηφηη
νη ζπλαιιαγέο ηνπο γίλνληαλ απφ ηελ ζάιαζζα θαη φρη απφ ηελ ζηεξηά. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο θνξνχζαλ βξάθα ζθνχξνπ κπιε ρξψκαηνο, ιεπθφ,
θαξδχ πνπθάκηζν θεληεκέλν ζηα καλίθηα, θφθθηλν γηιέθν θεληεκέλν κε
καχξν θνξδφλη, ξηγσηφ δσλάξη, θέζη ή καληήιη καχξν, καχξεο θάιηζεο θαη
ηζαξνχρηα απφ δέξκα γνπξνπληνχ.
Οη γπλαίθεο ζε φιε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θνξνχζαλ ζαιβάξηα πνπ
έθηαλαλ ρακειά κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο, ελψ νη Μαληάηηζζεο απνηεινχζαλ
κνλαδηθή εμαίξεζε ζε φιεο ηηο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο, δηφηη θνξνχζαλ
θνξέκαηα φπσο ζηελ Δπξψπε.
Ζ γπλαηθεία θνξεζηά απνηεινχληαλ απφ ην «βειέζη», (εζσηεξηθφ βακβαθεξφ
θφξεκα), ζπλήζσο ζε ζθνχξν κπιε ρξψκα, πνπθάκηζν καθξχ θαη θεληεκέλν
ζηα άθξα, απφ πάλσ θνληνγνχλη, δψλε, ζην θεθάιη ηζεκπέξη θαη ηζαξνχρηα.
Σν ρξψκα ηεο ηζεκπέξαο ήηαλ αλάινγν ηεο ειηθίαο.
Οη κηθξφηεξεο θνξνχζαλ άζπξν, θίηξηλν ή αλνηρηφ θαθέ πνπ κε ηελ ειηθία
ζθνχξαηλε θαη γηλφηαλ καχξν ζηα γεξάκαηα. ην βειέζη ήηαλ ξακκέλε κηα
θφθθηλε ισξίδα, πιάηνπο κηαο πηζακήο, πνπ νλνκάδεηαη «κπνπγάδη». Σν
κπνπγάδη ην θνξνχζαλ νη ραηξάκελεο, παληξεκέλεο θαη αλχπαληξεο.
ηαλ έθεπγε απφ ηελ δσή ν άλδξαο ηεο γπλαίθαο, πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ μήισλε
έλα κέξνο ηνπ κπνπγαδηνχ, ελψ φηαλ πέζαηλε ν αδειθφο ηεο, ην μήισλε
νιφθιεξν.
3.17. Η θνπινύξα ηεο λύθεο
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Ζ θνπινχξα ηεο λχθεο είλαη έλα πνιχ παιηφ θαη φκνξθν έζηκν πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηνλ γάκν, ηελ πξνζθνξά ηνπ γακπξνχ, ηε ζρέζε πνπ μεθηλά αλάκεζα ζηα
δχν ζφγηα θαη ηηο επρέο γηα ην δεπγάξη.
Σελ Σεηάξηε, πξηλ ην γάκν, ε κεηέξα ηνπ γακπξνχ, πξηλ βαζηιέςεη ν ήιηνο,
θηηάρλεη ην πξνδχκη θαη θαιεί ηηο ζπγγέληζζεο θαη ηηο γεηηφληζζέο ηεο λα
έξζνπλ ηελ άιιε εκέξα ην πξσί γηα λα θηηάμνπλ ηελ θνπινχξα ηεο λχθεο. Οη
γπλαίθεο πνπ ζα έξζνπλ πιάζνπλ κηθξά θνκκάηηα δπκάξη θαη ηα ηνπνζεηνχλ
πάλσ ζηελ θνπινχξα θηηάρλνληαο θιεκαηαξηέο κε θχιια θαη ζηαθχιηα,
πνπιηά, ινπινχδηα, θξνχηα θαη πνιιά ζρέδηα γεκίδνληαο φιε ηελ επηθάλεηα
κε κεγάιε αθξίβεηα θαη εμαηξεηηθή ηερληθή.
ια φζα απεηθνλίδνληαη ζηελ “θνπινχξα” έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο:





Σα πνπιηά ζπκβνιίδνπλ ηα παηδηά πνπ ζα γελλεζνχλ ζηελ νηθνγέλεηα.
Σα ζηαθχιηα ηελ παξαγσγηθφηεηα,
Σα θξνχηα ηελ επεκεξία!
Σα ινπινχδηα ηνλ αλζφζπαξην βίν ησλ λενλχκθσλ.

ζν δηαξθεί ν ζηνιηζκφο, νη γπλαίθεο ζα ηξαγνπδνχλ δηάθνξα ηξαγνχδηα
γάκνπ θαη αγάπεο. Σέινο, νη ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ πξνζθέξνπλ γιπθά θαη
πνηά. Σν ςσκί ην έβαδαλ ζην θνχξλν θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ γάκνπ ην έβαδαλ
ζε έλα θαιάζη ζηνιηζκέλν κε ινπινχδηα, έβαδαλ θαη δαραξσηά ακχγδαια θαη
ξχδη θαη κεηά ην κνίξαδαλ ζηνπο άγακνπο λεαξνχο ζηελνχο ζπγγελείο ηνπ
γακπξνχ, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ήηαλ εθεί Live, θαη φηαλ ηα πεζεξηθά ηελ
πάξνπλ ζην ζπίηη ηεο, πξφζθεξε ζηε λχθε ηα ςσκάθηα.
Σελ εκέξα ηνπ γάκνπ, αθνχ νη ζπγγελείο ηεο λχθεο θαισζφξηζαλ ηα πεζεξηθά
ζην ζπίηη ηεο κε γιπθά, πνηά θαη κεδέδεο, ν λεαξφο κε ην θαιάζη κε ηα
ινπινχδηα δήηεζε απφ ηε λχθε λα θφςεη ηα ηζνπξέθηα. Ζ θνπή γίλεηαη κε ην
ρέξη θαη φινη πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θνκκάηη. Έπεηηα
έθνβαλ ηα θνκκάηηα ηνπο ζε κηθξά θνκκάηηα θαη ν θαζέλαο ηα κνηξάζηεθε ζε
φινπο ηνπο ζπγγελείο ηνπ.
3.18. Λαιάγγηα
Σα Λαιάγγηα είλαη κηα κεζζεληαθή παξάδνζε φπνπ θαλέλα ζπίηη δελ ράλεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο. Σξψηε κε δάραξε ή κέιη
γηα επηδφξπην, αιιά κπνξεί λα ζεξβηξηζηεί θαη κε ηπξί. Ζ λνηθνθπξά πιάζεη
ηελ έηνηκε δχκε ζε ρνληξά δπκαξηθά θαη ηε δηπιψλεη.
Σν έξηρλαλ ζε κεγάιν ηεγάλη κε θαπηφ ιάδη γηα λα ςεζεί. Σν πξψην κε
ζηαπξφ ζηελ κέζε ήηαλ ηνπ Υξηζηνχ, ην δεχηεξν ηνπ ζπηηηνχ, ην ηξίην ηνπ
λνηθνθχξε θιπ.
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3.19. Λνύπηλα
Λνχπηλα, ε άιινηε ηξνθή ησλ θησρψλ, πινχζηα ζε πξσηεΐλε πνπ ζπρλά
αληηθαζηζηά ηα πξντφληα ηεο ζφγηαο. πέξλεηαη ρσξίο φξγσκα, αθνχ ήηαλ
ηφζν πηθξά πνπ δελ ηα έηξσγαλ νχηε ηα πνπιηά. Γηα λα γιπθάλνπλ έπξεπε λα
βξάζνπλ θαη λα μεβξνρηαζηνχλ ζηε ζάιαζζα. Σα έβξαδαλ κε ζαιαζζηλφ λεξφ
κέζα ζε θαδάληα, («ραξάληα»), θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ηνπνζεηνχζαλ κέζα ζηε
ζάιαζζα ζε ζηνππνζαθνχιεο, φπνπ θαη έκεηλαλ γηα 3-4 εκέξεο.
Σα έβγαδαλ θαη ηα άπισλαλ ζηνλ ήιην γηα κεξηθέο εκέξεο κέρξη λα
ζηεγλψζνπλ θαη λα μεξαζνχλ.
Σα ινχπηλα ήηαλ θαιή ηξνθή γηα ηα αξλνθάηζηθα θαη ρνηξηλά, ελψ πνιινί ηα
έηξσγαλ σο μεξφ θαξπφ θαη ηα έιεγαλ «Μαληάηηθε ζηαθίδα». Πνιιά ινχπηλα
αιέζνληαλ, ελψ ζηελ Καηνρή απφ ην ινππηλαιεπξν έθηηαρλαλ ςσκί.
3.20. εξνηξνθία θαη παξαγσγή κεηαμηνύ ζηε Μάλε
εξνηξνθία νλνκάδεηαη ε ηέρλε ηεο εθηξνθήο κεηαμνζθσιήθσλ γηα ηελ
παξαγσγή κεηαμηνχ. Σα κπζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο θαη χθαλζεο ηνπ κεηαμηνχ
έγηλαλ γλσζηά πξψηα ζην Βπδάληην, ελψ κεηά ηνλ 13ν αηψλα ε κεηαμνπξγία
αλαπηχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη θαη ηδηαίηεξα ζηελ
Πεινπφλλεζν, πνπ νλνκάζηεθε απφ ηφηε Μνξηάο, ράξε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
κνπξηάο.
Λέγεηαη, κάιηζηα, φηη έλαο ζηαπξνθφξνο, ν Ρνγήξνο ν Πξψηνο, βαζηιηάο ηεο
ηθειίαο, φηαλ θαηέθηεζε ηελ Πεινπφλλεζν, κεηέθεξε θαηά ην έηνο 1417 ζηε
ηθειία ηελ κνπξηά θαη ηελ εθηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα. Ζ παξαγσγή ηεο
κεηαμνθισζηήο απφ ην θνπθνχιη ήηαλ ζπλεζηζκέλε ελαζρφιεζε ησλ
Καιακαηηαλψλ, θαη φρη κφλν, λνηθνθπξηψλ ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο
ηνπξθνθξαηίαο. Ζ ζεξνηξνθία είρε κεγάιε δηάδνζε θπξίσο ζηελ Έμσ Μάλε,
φπνπ, αθφκε θαη ζήκεξα, νη κνπξηέο είλαη ζε αθζνλία. Μαξηπξίεο αλαθέξνπλ
φηη θαη ζηελ ππφινηπε Μεζζελία είρε αλαπηπρζεί ε παξαγσγή ηνπ κεηαμηνχ.
Ο ζεκεξηλφο νηθηζκφο Μεηαμάδα, (απξίθη), ήηαλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
θέληξα παξαγσγήο κεηαμηνχ, (εμνχ θαη ε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία). Δπίζεο, ε
νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ θάξκεγθα, εηθάδεηαη πσο πξνέξρεηαη απφ ηελ θηλεδηθή
ιέμε «θάξκηλμ» πνπ ζεκαίλεη «δξφκνο ηνπ κεηαμηνχ». Σν κεηάμη απηφ
κεηαθεξφηαλ κέζα απφ θαξφδξνκν πνπ πεξλνχζε απφ ην ρσξηφ θαη έθηαλε
ζην ιηκάλη ηεο Πχινπ.
Ζ Μεζζελία εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθφ θέληξν παξαγσγήο κεηαμηνχ θαη
ηδηαίηεξα ε πφιε ηεο Καιακάηαο φπνπ ε κεηαμνπξγία άθκαζε απφ ηνλ 18ν
κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. ινη νη εκπνξηθνί νδεγνί ησλ δηαθφξσλ
θξαηψλ κηινχζαλ γηα ηα «κεηαμσηά Καιακψλ».
Αλαθνξά ζηα πεξίθεκα κεηαμσηά ηεο Καιακάηαο γίλεηαη απφ ηνλ Σνχξθν
πεξηεγεηή Διβηγηά Σζειεκπί, ν νπνίνο ην 1667 πξαγκαηνπνίεζε ηαμίδη ζηελ
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Καιακάηα: «Έρνπλ ινγήο κεηαμσηά θαη εκπξηκέ θαιχπηξεο, θαιχηεξεο απφ
ηηο Αιγεξηλέο. Σπιίγνπλ κε απηέο ην θεθάιη ηνπο θαη δέλνπλ ηελ κέζε ηνπο
αληί δψλεο. Έρνπλ νινκέηαμα πνπθάκηζα… Έλα πνπθάκηζν δπγίδεη 7-8
δξάκηα, ηφζν ιεπηφ είλαη… ηελ Δπξψπε εμάγνπλ ρηιηάδεο δέκαηα
κεηάμη…».
Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο καο παξέρεη θαη ν Άγγινο πεξηεγεηήο William
Gell ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηελ Καιακάηα ζηηο αξρέο ηνπ 1805 θαη αλέθεξε
φηη βξήθε εξγαζηήξηα κεηαμηνχ ζηελ πφιε, θαζψο θαη έλα δσκάηην γηα ηελ
ζεξνηξνθία ζρεδφλ ζε θάζε ζπίηη. Έλαο άιινο επηζθέπηεο ηεο Καιακάηαο,
ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ήηαλ ν Sir Thomas Wyse, πξεζβεπηήο ηεο Μεγάιεο
Βξεηαλίαο ζηελ Διιάδα ην 1849-1862. ε βηβιίν ηνπ, πνπ εθδφζεθε κεηά ηνλ
ζάλαην ηνπ, αθηεξψλεη αξθεηέο ζειίδεο ζηελ Καιακάηα. Δπηζθέθζεθε ηελ
Μνλή ησλ
Καινγξαηψλ, γηα ηελ νπνία γξάθεη: «Πνιχ ιίγεο απφ ηηο κνλαζηηθέο
θνηλφηεηεο απμάλνληαη ζηελ Διιάδα, φπσο απηή ε Μνλή».
Ζ ζπκβνιή ηεο Μνλήο Καινγξαηψλ ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο
ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηαμνπξγίαο ηεο Καιακάηαο ήηαλ ζεκαληηθή, δηφηη
έρνπκε ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θάζε ηεο νηθνηερλίαο ζε κία πην «βηνκεραληθή
βάζε» παξαγσγήο κεηαμσηψλ. Ζ Μνλή απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ην 1796, θαη κεηά
έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Καιακάηαο, ράξε ζηελ
αδηάθνπε, γηα δηαθφζηα ρξφληα, παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο κεηαμσηψλ.
Ζ κεηαμνπξγία ηέζεθε ζε πην νξγαλσκέλε βάζε φηαλ ηδξχζεθε ζηελ πφιε ην
πξψην κεραλνθίλεην θαηάζηεκα αλαπήληζεο, (επεμεξγαζίαο) κεηαμηνχ. Δηζη,
ην 1837, δεκηνπξγήζεθε κηα κηθξή βηνκεραλία ζηε ζπλνηθία Πεληαρψξη, ζηελ
ζεκεξηλή ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Δθεί, εξγάδνληαλ εμήληα θνξίηζηα
απφ 10-15 εηψλ, απφ ηηο 6 ην πξσί κέρξη ηηο 6 ην απφγεπκα, κε δηάιεηκκα κηαο
ψξαο γηα ην θαγεηφ.
Σν εξγνζηάζην επδνθίκεζε έσο ην 1875. Σν 1853, παξήρζεζαλ ζηελ
Καιακάηα 30.000 νθάδεο κεηάμη, ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζηελ Διιάδα
ήηαλ 150.000 νθάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν 1853-1859,
ηδξχζεθαλ ζηαδηαθά πέληε κεγάια αηκνθίλεηα κεηαμνπξγεία, κε
απνθνξχθσκα ην κεγάιν εξγνζηάζην ηνπ εκπνξηθνχ νίθνπ «Φειο & ηα». ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, ε Καιακάηα απνηεινχζε ην πξψην
κεηαμνπαξαγσγηθφ θέληξν ηνπ θξάηνπο κε βαζηθή αγνξά κεηαμηνχ ηελ
Γαιιία.
Ο Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνχξνο, γηα λα δψζεη θαη λέα ψζεζε ζηελ
κεηαμνθαιιηέξγεηα ίδξπζε ην 1880 ζηελ πφιε ζεξνηξνθηθφ ζηαζκφ. Παξά
ηελ αζζέλεηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα, (πεπεξίλε), πνπ είρε ήδε ελζθήςεη ζηελ
ειιεληθή ζεξνηξνθία, νη επελδχζεηο ζην κεηάμη ζπλερίζηεθαλ. Σν 1897, ζηελ
Διιάδα ιεηηνπξγνχζαλ δψδεθα κεηαμνπξγεία, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε ήηαλ
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ζηελ Καιακάηα. Οινθιεξψλνληαο, θαζ‟νιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη
κέρξη ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, ε επεμεξγαζία ηνπ κεηαμηνχ απνηέιεζε
βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο ηεο Καιακάηαο.
3.21. Σν Γξώκελν ηεο Δπεηεξίαο ζηε Νέδνπζα
Με βαζηέο ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραία Γηνλπζηαθή ιαηξεία, ην “Γξψκελν ηεο
Δπεηεξίαο” θάζε Καζαξά Γεπηέξα ζηε Νέδνπζα, απνηειεί ην πην απζεληηθφ
νινήκεξν δξψκελν ζηε Μεζζελία
Σν ζελάξην ησλ ενξηαζκψλ αθνινπζεί ην εμήο κνηίβν:

1.
2.
3.
4.

Υνξφο ησλ ηξάγσλ
Αξνηξίσζε (φξγσκα)
Γάκνο
Θάλαηνο θη Αλάζηαζε

ΜΟΤΣΕΟΤΡΧΜΑ
Πξηλ απ‟ φια φκσο γίλεηαη ην Μνπηδνχξσκα! ηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ, έλαο
ρσξηθφο, πνπ έρεη ην ξφιν ηνπ “Καιφγεξνπ” ππνδέρεηαη ηνπ επηζθέπηεο
βάθνληάο ηνπο κε καχξε θαπληά απφ μπιφθνπξλν γηαηί ζηελ Νέδνπζα δελ
ππάξρνπλ ζεαηέο, κφλν ζπκκεηέρνληεο.
Οη ρσξηθνί “θνξνχλ” απφ λσξίο ην πξσί ηελ ίδηα θαπληά θαη επηζθέπηνληαη
φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ κε επρέο γηα θαιή ρξνληά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο
γηα ηνλ ενξηαζκφ.
ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΣΡΑΓΧΝ
Ακέζσο κεηά, ληπκέλνη κε πξνβηέο θαη θέξαηα, δηαζρίδνπλ ηα θαιληεξίκηα ηνπ
ρσξηνχ θαλνληαο εθθσθαληηθφ ζφξπβν κε ηηο θνπδνχλεο ηνπο δηψρλνληαο ηα
θαθά πλεχκαηα θαη θαιψληαο ηε θχζε λα μππλήζεη απφ ηνλ ιήζαξγν ηνπ
ρεηκψλα.
ΑΡΟΣΡΗΧΖ
Δίλαη ε ηεξή ζηηγκή ησλ δξψκελσλ ηεο Νέδνπζαο. Γχν ρσξηθνί ληπκέλνη σο
βφδηα, ζέξλνπλ έλα άξνηξν, θάλνληαο ηξεηο θνξέο ηνλ γχξν ηεο πιαηείαο
αλάπνδα θαη αληίζηξνθα απφ ηελ θνξά ηνπ ξνινγηνχ. Γχξσ ηνπο φινη
θξαηνχλ θαιηθά ζχκβνια θαη κε πξνθιεηηθέο θαη αθαηάιιειεο εθθξάζεηο
πξνζπαζνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηηο επηζπκίεο ηεο ζάξθαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
λα ηηο ειεπζεξψζνπλ. ην ηέινο ηα δχν βφδηα (πνπ ζπκβνιίδνπλ ην αξζεληθφ
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κε ην ζειπθφ) πέθηνπλ ζηελ γε θαη απφ πάλσ ηνπο πέθηεη ζηάρηε πνπ
ζπκβνιίδεη ζπφξνπο έηνηκνπο γηα γνληκνπνίεζε.
ΓΑΜΟ
Ο γακπξφο θαη ε “λχθε” πξνεηνηκάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπίηηα θαη
ζπλνδεχνληαη απφ πιήζνο θφζκνπ ν θάζε έλαο κέρξη λα ζπλαληεζνχλ ζηελ
θεληξηθή πιαηεία.
Σν δεπγάξη, δχν άληξεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ππνδχεηαη ηελ λχθε,
παληξεχεηαη ελψπησλ φισλ θαη αθνινπζεί ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε
κηα πξνζπάζεηα λα “πξνθαιέζεη” γνληκφηεηα ζηηο ζνδεηέο.
ΘΑΝΑΣΟ ΚΑΗ ΑΝΑΣΑΖ
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ηειεηήο, ν γακπξφο, ηνλ νπνίνλ ππνδχεηαη ν
“Καιφγεξνο” πνπ ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ έζαβε ηνπο επηζθέπηεο,
δνινθνλείηαη θαη ην ζψκα ηνπ έξρεηαη ζε θέξεηξν κέρξη ηελ πιαηεία. Πάλσ
απ‟ ην πηψκα ηνπ, νη ρσξηθνί ζξελνχλ κε πνιιέο ζεμνπαιηθέο αλαθνξέο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ν γακπξφο αλαζηαίλεηαη θαη ν εξρνκφο ηεο άλνημεο
δηαζθαιίδεηαη αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηνλ ληθεκέλν ρεηκψλα.
Σα δξψκελα ηειεηψλνπλ κε πνηφ θαη ρνξφ πνπ ηνλ ζέξλεη ν πξψελ λεθξφο ζε
κηα γηνξηή γηα ηε λίθε ηεο δσήο πάλσ ζην ζάλαην.
3.22. Σν ειαηόιαδν ζηε Μάλε
Σν ειαηφιαδν Μάλεο είλαη έλα απφ ηα πην πνηνηηθά ιάδηα ζηελ Διιάδα. Ο
«θηγηάηεο» θαη ν «Βξνκαιίηεο» είλαη νη κήλεο Οθηψβξηνο θαη Ννέκβξηνο,
κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο νη Μαληάηεο καδεχνπλ ειηέο εδψ θαη εθαηνληάδεο
ρξφληα. Οη Μαληάηεο ζέβνληαη ηελ ειηά γηαηί είλαη ην θχξην ηνπηθφ πξντφλ ηεο
πεξηνρήο ηνπο: «θηγηαηίζθηδε θαη Βξσκαιίηεο ζπνξά». ηε Μάλε δελ
«θνιιάλε» ειηέο γηαηί είλαη ιεπηέο θαη κηθξέο, θάηη πνπ ζα ηνπο έθαλε θαθφ.
πσο ζηελ Πξνβεγθία θαη ηε λφηηα Ηζπαλία, ηα καδεχνπλ κε ην ρέξη.
Ηζηνξηθά, νη ειηέο ήηαλ ε θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο, επνκέλσο δελ είλαη ηπραίν
φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιινί παιηνί νηθνγελεηαθνί κχινη. Καηά ην
«ιηνκάδσκα» κάιηζηα, αθφκε θαη ν ερζξφο ζηακάηεζε ηε ιεγφκελε «ηξεβά»
(εθερεηξία). Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο ειηάο ηείλεη λα θέξεη κεγάιν
αληαγσληζκφ, αθφκε θαη ζάλαην, κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο Μάλεο. Γελ είλαη
ηπραία ε κεζνδηθή θαηαζηξνθή ησλ ειαηφδεληξσλ θαηά΄ηελ δηάξθεηα ηεο
ειιεληθήο επαλάζηαζεο απφ ηνλ Ηκπξαήκ γηα λα ιηκνθηνλήζεη ν πιεζπζκφο.
3.23. Σν πξώην ζνπβιάθη
Σν πην δηάζεκν έδεζκα ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, ην ζνπβιάθη, πηζηεχεηαη πσο
γελλήζεθε ζηε Μεζζελία, ζην ηφηε βαζίιεην ηνπ κπζηθνχ Νέζηνξα. Απηφ
καξηπξά θαη έλα πήιηλν ζθεχνο πνπ βξέζεθε ζηηο αλαζθαθέο ηνπ παιαηηνχ
ηνπ βαζηιηά ηεο Πχινπ θαη ρξνλνινγείηαη απφ ην 1300 π.Υ. Οη αξραηνιφγνη ην
νλφκαζαλ souvlaki tray θαη πηζηεχεηαη πσο ν ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα ζηεξίδεη ηα
ζνπβιάθηα πνπ ςήλνληαλ πάλσ απφ ηα θάξβνπλα. ην βαζίιεην ηνπ, γλσζηνχ
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γηα ηε θηινμελία ηνπ, Νέζηνξα, έθνβαλ θνκκάηηα θξέαο, ηα πεξλνχζαλ ζε
κηθξέο ζνχβιεο θαη αθνχ ηα έςελαλ ηα πξφζθεξαλ ζε μέλνπο θαη πεξαζηηθνχο
πνπ αλαδεηνχζαλ θαηαθχγην.

3.24. Σν ζπάζηκν ηνπ ξνδηνύ
Σα ξφδηα ζεσξνχληαη ζχκβνιν ηεο αθζνλίαο, ηεο γνληκφηεηαο, ηεο θαιήο
ηχρεο θαη ηνπ πινχηνπ. Ήηαλ έλα απφ ηα 7 αληηθείκελα πνπ έδεημε ν
Ηεξνθάληεο ζε φζνπο επξφθεηην λα εηζέιζνπλ ζηα Διεπζίληα κπζηήξηα θαη ν
Παπζαλίαο είπε: «Γελ κπνξψ λα πσ ηίπνηα γηα ην ξφδη, γηαηί ε ηζηνξία ηνπ
είλαη ηεξφ κπζηήξην.» Παξαδνζηαθά ηέηνηνη ραξαθηήξεο βξίζθνληαη ζην
πξψην εκέξα ηνπ ρξφλνπ ζηε Μεζζελία. Σν πξσί ηεο Πξσηνρξνληάο, ε
νηθνγέλεηα πήγε ζηελ εθθιεζία, θαη ν ηδηνθηήηεο έβαιε έλα ξφδη ζηελ ηζέπε
ηνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη. ην δξφκν γηα ην ζπίηη, έπξεπε λα ρηππήζεη ην
θνπδνχλη ηεο εμψπνξηαο -δελ ην άλνημε κφλνο ηνπ κε ην θιεηδί- γηα λα θάλεη
ηα πφδηα ηνπ γηα ηελ πξψηε είζνδν, κε ην ξφδη ζην ρέξη. Μπαίλνληαο ζηελ
πφξηα, πέηαμε ην ξφδη θάησ κε ην δεμί ηνπ ρέξη, ην έζπαζε θαη πέηαμε ηηο
ζειέο παληνχ θαη είπε ηαπηφρξνλα: «Δίκαζηε φιν ην ρξφλν».
Σα παηδηά καδεκέλα γχξσ-γχξσ θνηηάδνπλ νη ξψγεο αλ είλαη ηξαγαλέο θαη
θαηαθφθθηλεο. ζν γεξέο θη φκνξθεο είλαη νη ξψγεο, ηφζν ραξνχκελεο θη
επινγεκέλεο ζα είλαη νη κέξεο πνπ θέξλεη καδί ηνπ ν λένο ρξφλνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν
Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΜΕΗΝΙΑ
Ζ ζπκβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο Α.Π.Κ.
4.1. Πολιτιςτικοί ςφλλογοι Μεςςηνίασ, ποιοί είναι και ποιοσ ο
ρόλοσ/ςτόχοσ/ςκοπόσ του καθενόσ
4.2. Μνξθσηηθόο ζύιινγνο Μεζζελίαο
Ο Μνξθσηηθφο χιινγνο Μεζζελίαο ηδξχζεθε ην 1976 κε έδξα ηελ
Καιακάηα θαη ιεηηνπξγεί δηνηθνχκελνο απφ εθιεγκέλν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.
Ο άμνλαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ καο πεξηζηξέθεηαη ζηε
δηαηήξεζε θαη ζπλέρεηα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ καο κέζα απ‟ φιεο ηηο κνξθέο
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ηνπ θαη θχξηα κέζα απφ ηελ Διιεληθή κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε σο κνξθή
αληίζηαζεο ζηε ζχγρξνλε βηνκεραλία καδηθνχ πνιηηηζκνχ.
ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ ν Μνξθσηηθφο χιινγνο έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ
έλα επξχ θάζκα εθαηνληάδσλ εθδειψζεσλ-ελεξγεηψλ (δηαιέμεηο, κνπζηθά
βξαδηλά, εθδξνκέο, κνπζηθνρνξεπηηθέο-ζεαηξηθέο παξαγσγέο, ζπλαπιίεο,
εθζέζεηο εηθαζηηθψλ ηερλψλ ιανγξαθηθνχ πιηθνχ, αλάδεημε θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ ηεο Καιακάηαο θαη ηεο Μεζζελίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιινπο θνξείο.)
Ο Μνξθσηηθφο χιινγνο πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην ληφπην ζηνηρείν κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία
πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο. Μέζα ζηελ καθξφρξνλε δξάζε ηνπ Μνξθσηηθνχ
ζπιιφγνπ ην ρνξεπηηθφ – ρνξσδηαθφ θαη ζεαηξηθφ ηκήκα πξαγκαηνπνίεζε
πάκπνιιεο εκθαλίζεηο ζ΄ φιε ηελ Διιάδα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ζπκκεηνρή ζην δηεζλέο θνιθινξηθφ θεζηηβάι
Λεπθάδαο, ζηα θεζηηβάι Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο θαη Ηζζκηα Κνξηλζίαο. ην
Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, ζην ζέαηξν ηεο Γφξαο ηξάηνπ, ζηε Ν. Αξηάθε, Ν.
Κίν, Κνπξνχηα Ακαιηάδαο θηιπ.
Δπίζεο έρεη δψζεη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζε θσκνπφιεηο ηνπ λνκνχ
Μεζζελίαο, ζηνλ Άιηκν θαη ζε ζέαηξα ηεο Αζήλαο. Ο Μνξθσηηθφο χιινγνο
εθπξνζψπεζε θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ Καιακάηα θαη ηε ρψξα καο ζε
δηεζλείο εθδειψζεηο θαη θεζηηβάι φπσο:







1982 Ηηαιία – Δπξσπατθή γηνξηή Λαδηνχ.
1983 Ζ.ΠΑ – Καλαδά, εθδειψζεηο γηα ηνλ Απφδεκν Διιεληζκφ. 1984
Ηηαιία, εθδειψζεηο γηα ηελ αδειθνπνίεζε Καιακάηαο-Spello
1984 Δθπξνζψπεζε ηε ρψξα καο ζε εθδειψζεηο ηνπ Δ.Ο.Σ ζηελ
Διβεηία, Απζηξία 1985 Γαιιία-Κέλπα
1995 Ηζπαλία, ζπκκεηνρή ζηελ Europeade „95
1996 Κχπξνο, εθδειψζεηο γηα ηελ αδειθνπνίεζε ΑγιαηδάοΚαιακάηαο
1998 Ηηαιία, ζπκκεηνρή ζην θεζηηβάι Mediteranneo ζηηο
πξξαθνχζεο,ηθειία

πσο αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ζηφρνο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε
αλάπηπμε πνηθίισλ κνξθψλ πλεπκαηηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
δξάζεο ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο, ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο, θαη
ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ειιεληθφο πνιηηηζκφο. Δίλαη επίζεο ε δηαηήξεζε
θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ησλ ιατθψλ καο
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παξαδφζεσλ, πνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθέο
ηάζεηο.
ηα πιαίζηα ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ε ζπγθέληξσζε, ε αμηνπνίεζε θαη
αλάπηπμε φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δπλάκεσλ, ε ελίζρπζε ησλ
ηνπηθψλ πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πξνψζεζε ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηελ εμέιημε ηεο
πξαγκαηηθήο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη ηε ζπλερή πνιηηηζηηθή εμεξεχλεζεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ.
4.3. ύιινγνο Γήκνπ Σξηθπιηαο
ην Γήκν Σξηθπιίαο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία δηάθνξεο ππνδνκέο θαη ρψξνη
ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο θαη φηη άιιν ρξεηάδεηαη
Αο δνχκε παξαθάησ κεξηθά παξαδείγκαηα:
1. Κ.Δ.Π.Π.Α.ΠΔ.ΓΖ.Σ
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αιιειεγγχεο,
Πεξηβάιινληνο
2.
Γχν Γεκνηηθέο Φηιαξκνληθέο, ε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Γαξγαιηάλσλ
θαη ε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα Κππαξηζζίαο.
Δπίζεο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ε Φηιαξκνληθή ηνπ πιιφγνπ
Φηινπξνφδσλ Φηιηαηξψλ, φπνπ αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:
1. Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αιιειεγγχεο,
Πεξηβάιινληνο είλαη ππεχζπλε κε ηε δξάζε ηεο γηα ηελ αλζξψπηλε
δηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ζηνλ Γήκν Σξηθπιίαο.
ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο
δξάζεηο:
α. Σν Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξη:
Λεηηνπξγεί ζηε Κνηλφηεηα ηεο Κππαξηζζίαο.
Ο άλζξσπνο θαιιηεξγείηαη απφ ηελ θαιιηηερληθή παηδεία θαη απνθηάεη
ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θχζε θαη είλαη
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απνηέιεζκα γηα έλαλ δπλακηθφ παξάγνληα επηθνηλσλίαο θαζψο έρεη κπνξεί λα
επηδξάζεη ζην πσο κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο.
Σα εηθαζηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηφρνπο::





λα αμηνπνηείηαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο
λα εθαξκφδνληαη λένη κέζνδνη δηαπαηδαγψγεζεο
λα ππάξρεη δεκηνπξγηθφηεηα
λα γίλεη θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο

Μαζήκαηα δσγξαθηθήο θαη θεξακηθήο γίλνληαη ζε παηδηά θαη ελήιηθεο, ελψ ζε
ελήιηθα άηνκα παξαδίδνληαη καζήκαηα αγηνγξαθίαο θαη ζρεδίνπ. Σν
εξγαζηήξη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία φιν ην έηνο κε ηελ ιεπηνκέξεηα φηη ην
θαινθαίξη θαη κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην γίλνληαη δηάθνξα ζεκηλάξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε δσγξαθηθή θαη θεξακηθή.
Γηάθνξεο εθδειψζεηο πξνβνιήο έξγσλ ηνπ Δηθαζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ γίλνληαη
ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ζ θνηλσθειήο επηρείξεζε ζηνρεχεη θαη
παξακέλεη ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ηκεκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε φιν
ηνλ Γήκν.
β. Σν Σκήκα Δθκάζεζεο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ:
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο εθκάζεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ έρεη σο ζθνπφ ηελ
κνπζηθνθαιιηηερληθή αγσγή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Δθεί γίλνληαη
καζήκαηα εθκάζεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο επίζεο ην ηκήκα απηφ
πξαγκαηνπνηεί εθδειψζεηο φηαλ ηειεηψλνπλ ηα καζήκαηα έρνληαο σο ζθνπφ
λα πξνβιεζεί θαη λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη θπζηθά λα
δηαδψζεη ηε κνπζηθή παηδεία.
γ. Ζ ρνιή Σέρλεο:
Ζ ζρνιή ηέρλεο ιεηηνπξγεί ην δήκν Γαξγαιηάλσλ φπνπ εθεί
δηδάζθνληαη ζχγρξνλνο θαη θιαζηθφο ρνξφο ζε ειηθίεο απφ 3,5 έσο 18
ρξνλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεηαη ν ζθνπφο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο
αλάπηπμεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ
ρνξνχ. Έηζη κέζσ ηεο άζθεζεο απηήο νη καζεηέο γεκίδνπλ ραξά, απνθηνχλ
αλεβαζκέλε ςπρνινγία θαη εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο. Μφιηο
νινθιεξψλεηαη έλα ζρνιηθφ έηνο γίλνληαη παξαζηάζεηο ρνξνχ πνπ ζηνρεχνπλ
ζηε δηάδνζε ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ κε ζθνπφ λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη απφ
άιιεο δεκνηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ έηζη ψζηε λα έξζνπλ ζε
ιεηηνπξγία αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηνπο ππφινηπνπο δήκνπο.
δ. Ζ Οξγάλσζε Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ:
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Ζ Κ.Δ.Π.Π.Α.ΠΔ.ΓΖ.Σ ( Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ,
Αιιειεγγχεο, Πεξηβάιινληνο Γήκνπ ) θαη ν Γήκνο ηεο Σξηθπιηάο καδί κε
ηελ εξγαζία πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ δηνξγαλψλνπλ δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο ζε φιν ην δήκν κε πεξηερφκελα φπσο: ην ζέαηξν, ην ρνξφ, ηα
εηθαζηηθά, ηε ινγνηερλία, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θηι.
Απηέο νη εθδειψζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα
θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο θαζψο ζηφρνο ηνπο είλαη λα ςπραγσγήζνπλ ην
θνηλφ- πνιίηεο θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ
πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθέο απφ απηέο ηηο εθδειψζεηο:
Λακπαδνθνξίεο
Οη ιακπαδεθνξίεο ππήξραλ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Οη λένη ηνπ
ρσξηνχ μεθίλεζαλ απφ ηελ απιή ηεο εθθιεζίαο γχξσ απφ ηηο δάδεο,
αθνινχζεζαλ ηνλ «επηηάθην δξφκν», θαη ήξζαλ ζηε κηθξή πιαηεία ηνπ
ρσξηνχ. Δθεί καδεχνληαλ φινη θπθιηθά, ηξαγνχδεζαλ θαη ρφξεπαλ θαη έκεηλαλ
κέρξη ην πξσί κε ην θαιφ θξαζί πνπ έθηηαρλε απφ λσξίο.
Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ παξακνλή ηεο 25εο Μαξηίνπ. ήκεξα
απηή ε παξάδνζε θαζηεξψζεθε κε πξφηαζε ηνπ επηηξεπφκελνπ κπαθαιηάξνπ
καο. ζξεζθεία. Ζ ζεκαζία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη πεγάδεη απφ ηελ
Σνπξθηθή θαηνρή θαη ε ζεκαζία ηνπ είλαη ε εμήο:
«Diaqes - ε αηψληα επηζπκία ησλ ζθιαβσκέλσλ πξνγφλσλ καο λα
ειεπζεξσζνχλ απφ ηνλ δπγφ ηεο Σνπξθίαο, φπνπ θξάηεζε ηε ζπίζα ηεο
ειπίδαο, ηελ ειπίδα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο». ηαλ ε εθπνκπή
ηνπ εζληθνχ θαλαιηνχ et3 «Κπξηαθή ζην Υσξηφ» αλέζηεηιε ηελ αγξππλία, ην
γεγνλφο μεπέξαζε ηα «θιεηζηά φξηα», παξνπζηάδνληάο ην σο καθξηλφ έζηκν.
Σα Βιαρέξληα
Μία εθδήισζε πνπ θξαηάεη 2 κέξεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο 2 θαη 3
Ηνπιίνπ ζηελ εθθιεζία ηεο βιαρέξλαο ζην πάξθν ηεο εθθιεζίαο ζηα
Φηιηαηξά. Ο ζχιινγνο θηινπξφνδσλ Φηιηαηξψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο. Απηέο Οη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε
παξαζηάζεηο απφ ην ρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα θαη ζπλαπιία ηεο θηιαξκνληθήο
ηνπ ζπιιφγνπ ηε ζπλάληεζε θηιαξκνληθψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο καδί Δπίζεο κε ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο
ηνπ δήκνπ απφ παξαζηάζεηο πνηνηηθήο κνπζηθήο
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Σα Αγαπήλεηα
Κάζε ρξόλν εθδειώζεηο Κνηκάηαη ε εξσηθή ζπζία ηνπ Γαξγαιηαληψηε
Μαθεδνλνκάρνπ αξάληε Αγαπελνχ ν νπνίνο έρεη κείλεη γλσζηφο σο Σέιινο
Άγξαο καδί κε ηνλ Αληψλε Μίγγα νη νπνίνη δνινθνλήζεθαλ απφ
Βνχιγαξνπο ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 1907.
Η εθδήισζε μεθηλάεη κε ηηο ιακπαδεδξνκίεο ηελ πξψηε κέξα θαη ην
άλακκα ηνπ βσκνχ ζηνλ αλδξηάληα ηνπ ήξσα, θαη ζπλερίδεη κε ηε δεχηεξε
κέξα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηκλεκφζπλε δέεζε θαη γίλεηαη θαηάζεζε
ζηεθάλσλ απφ ηνπηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο ηεο πφιεο Αιιά θαη απφ ηνπο
επηζθέπηεο νη Οπνίνη έξρνληαη απφ ηελ Έδεζζα γηα λα ηηκήζνπλ ην Σξηθχιην
ήξσα. πλερίδεη κε παξέιαζε φπσο ζπκκεηάζρνπλ νη θηιαξκνληθέο ηα
ζρνιεία αθφκα θαη πξφζθνπνη θαη δηάθνξνη ζχιινγνη. Ζ νινθιήξσζε ησλ
εθδειψζεσλ γίλεηαη κε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ζηελ θεληξηθή πιαηεία απφ ηα
ρνξεπηηθά ηκήκαηα ησλ Γαξγαιηάλσλ. Δθεί παξαθνινπζεί πάξα πνιχο
θφζκνο Καζψο επίζεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ενξηαζκφ γηα ηε κλήκε απηνχ ηνπ
ήξσα.

Σα Καξλαβάιηα
Γηάθνξεο εθδειψζεηο έρνληαο σο επίθεληξν ηνλ θαξλάβαιν γίλνληαη ηελ
ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο απνθξηάο αιιά θαη ηελ Καζαξά Γεπηέξα. ε απηέο ηηο
εθδειψζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη παξειάζεηο αξκάησλ θπζηθά ην πέηαγκα ηνπ
ραξηαεηνχ θαη δηάθνξα άιια έζηκα. ια απηά ηα δηνξγαλψλεη ν δήκνο θαη ε
θνηλσθειήο επηρείξεζε ηνπ δήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο ηεο
πεξηνρήο θαη έηζη πξαγκαηνπνηνχληαη φια απηά ζην δήκν Σξηθπιίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα Φηιηαηξά θαη κε ην θαξλαβάιη ησλ Φνχιεδσλ.
Καρναβάλι ηων Φούλεδων ζηα Φιλιαηρά:
Σν θαξλαβάιη ζηα Φηιηαηξά πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 2003 θαη είλαη έλαο
ζεζκφο ν νπνίνο δηνξγαλψλεηαη απφ ην δήκν θαη ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε
ηνπ δήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο.
Απηφ ην θαξλαβάιη πξνζειθχεη πάξα πνιχ θφζκν απφ πεξηνρέο εθηφο Γήκνπ
θαη απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν ςπραγσγηθφ γεγνλφο πνπ γίλεηαη ζηελ
Σξηθπιία ηηο απφθξηεο.
Σελ Καζαξά Γεπηέξα γίλεηαη ν ενξηαζκφο „‟ ηα θνχινπκα „‟ ζηνλ Πξνθήηε
Ζιία ζε ζπλδπαζκφ κε θαζνιάδα θαη ην πέηαγκα ηνπ ραξηαεηνχ ελψ
παξάιιεια κεγάιν γιέληη γίλεηαη θαη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Μαξαζφπνιεο
Σα Θεαηξηθά ρήκαηα
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Σν Σξηθπιηαθφ Δξαζηηερληθφ Θέαηξν ηνπ Γήκνπ Σξηθπιίαο θαη ην
εξαζηηερληθφ ζέαηξν πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Μνπδαθίνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γήκνπ Σξηθπιίαο
Το Τριθσλιακό Εραζιηετνικό Θέαηρο
O ζχιινγνο «Σξηθπιηαθφ Δξαζηηερληθφ Θέαηξν» ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ
1995! Σα κέιε ηνπ απαξηίδνληαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ησλ
θσκνπφιεσλ θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ ηεο Σξηθπιίαο. πκκεηείραλ επίζεο θαη
θίινη ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ γεληθφηεξσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
είραλ σο έδξα ηα Φηιηαηξά.
ηε δηάξθεηα 20 ρξφλσλ ν ζχιινγνο απηφο έρεη θαηαθέξεη λα πξνβάιιεη ηηο
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηελ ηξηθπιία αιιά θαη ζε πνιιέο πφιεηο θαη
ρσξηά ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο φπσο θαη ζε πνιιά κέξε ζηελ Διιάδα ( Αζήλα,
Πχξγν, Πάηξα, Σξίπνιε, Κφξηλζν θηι)
Δπίζεο κία ιίζηα κε επηηπρίεο απφ ζεαηξηθά έξγα είλαη ε παξαθάησ:















Ο Μαγηθφο απιφο (παηδηθή ζθελή),
Καπέιν απφ ςάζα Ηηαιίαο,
Ο Οξθέαο ζηνλ Άδε,
Ζ πηλαθνζήθε ησλ ειηζίσλ,
Άγξηα Γχζε,
Ο έληδαο,
Έλα νδνηπνξηθφ κε ηνλ εθέξε,
Γνλ Κακκίιν,
Ζ απιή ησλ ζαπκάησλ,
Φαχζηα,
Γθφιθσ forever,
Ο Θάλαηνο θαη ε θφξε,
Γελ πιεξψλσ-Γελ πιεξψλσ,
Ζ Φαιαθξή Σξαγνπδίζηξηα θαη άιια.

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηαθξίζεηο θαη ζε δηάθνξα θεζηηβάι φπσο:
1. 6ν Φεζηηβάι Κνξίλζνπ κε ην έξγν “Ζ απιή ησλ ζαπκάησλ” (2008)
Βξαβεία:
α) Γ΄ Καιχηεξεο Παξάζηαζεο
β) Β΄Αλδξηθνχ Ρφινπ ζηνλ Υξπζαλζαθφπνπιν Παλαγηψηε
γ) Μνπζηθήο Δπέλδπζεο
2. 2ν Παλειιήλην Φεζηηβάι άηηξαο Δξαζηηερληθψλ Θηάζσλ
“Μψκνο ν Παηξεχο” κε ην έξγν “Φαχζηα” (2010).
Βξαβείν Καιχηεξνπ αηηξηθνχ Γεθάιεπηνπ θαζψο θαη ηνπο παξαθάησ
επαίλνπο:
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α) Δλδπκαηνινγίαο
β) Δπηιεγκέλνπ Κεηκέλνπ
γ) Αλδξηθνχ Ρφινπ
3. 4o Παλειιήλην Φεζηηβάι άηηξαο Δξαζηηερληθψλ Θηάζσλ “Μψκνο ν
Παηξεχο” κε ην έξγν “Γθφιθσ Forever” (2011).
Πήξε βξαβείν θελνζεζίαο θαη ηνλ Έπαηλν Κνζηνπκηψλ.
Ο ζθνπφο ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ είλαη ε πνιηηηζηηθή αιιά θαη ε πλεπκαηηθή
αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Σξηθπιίαο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο
ηνπ ζεάηξν αιιά θαη ηεο παηδείαο.
Απφ ην 1995 έρεη ιάβεη δηαθξίζεηο κε 19 ζεαηξηθά έξγα πνπ έρνπλε
θαηαμηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηε πλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Παξφηη είλαη
εξαζηηερληθφ ζέαηξν ε δνπιεηά πνπ θάλεη είλαη άθξσο πνηνηηθή θαη
επαγγεικαηηθή.
Το Εραζιηετνικό Θέαηρο Πολιηιζηικού Σσλλόγοσ Μοσδακίοσ
Σν 1984 ήηαλ ην έηνο πνπ ηδξχζεθε ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ηνπ
Μνπδαθίνπ. είλαη ζε ελέξγεηα 31 ρξφληα θαη ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηθή δσή
ηεο πεξηνρήο κε πινχζηα έξγα θαη ζρέδηα γηα ην κέιινλ. Απφ ην 1987 είλαη ζε
ιεηηνπξγία ην ζεαηξηθφ ηκήκα ηνπ ζπιιφγνπ θαη κέρξη ζήκεξα έρεη
παξνπζηάζεη 20 παξαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ παίμεη θαη ζε πνιιά κέξε κε
πεξηνδείεο θαη φρη κφλν ζην Μνπδάθη.
Παδάξη αληηθώλ - Οηλνγλσζία
Παδάξη Αληηθώλ
ην Μεγάιν Καιληεξίκη ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο
Κππαξηζζίαο πξαγκαηνπνηείηαη παδάξη θάζε ρξφλν κε παιηά αληηθείκελα θαη
αληίθεο απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα θαη δηάξθεηα ηνπ είλαη πέληε
κέξεο. ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ην δήκν Σξηθπιίαο ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε
ηνπ δήκνπ αιιά θαη ηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Πξφγξακκα γηα
ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κππαξηζζίαο». Δίλαη ην
κνλαδηθφ παδάξη πνχ γίλεηαη πεξηνδεία θαη πεξηιακβάλεη:









Διιεληθέο αληίθεο
Γαιιηθέο αληίθεο
Πνξζειαληλνπο πίλαθεο
Παιηά ειιεληθά έπηπια
Γίζθνπο απφ βηλχιηα
Πίλαθεο
Παιηά βηβιία
πια
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Σν παδάξη κε ηηο αληίθεο δέρεηαη γχξσ ζηνπο 10.000 επηζθέπηεο ην
ρξφλν κηαο θαη είλαη παλειιήληαο πξνβνιήο. Δίλαη κία πάξα πνιχ έμππλε
ηδέα γηα ηελ πφιε ηεο Κππαξηζζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο.
Οηλνγλσζία
Παξάιιεια κε ην παδάξη ζην δεκνηηθφ θήπν γίλεηαη θαη ε γεπζηγλσζία
ηνπηθψλ θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ ζε δχν βξάδηα. απηφ κπνξεί λα
κεηαθξαζηεί σο κία σξαία πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζίαο ην αγξνηηθφ θαη ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο πεξηνρήο απηήο.
Γεκνηηθόο Θεξηλόο Κηλεκαηνγξάθνο
Ο Γεκνηηθφο Θεξηλφο Κηλεκαηνγξάθνο ιεηηνπξγεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90 ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχιινγν Φηιηαηξψλ «Ο Ππξζφο» θαη είλαη ν
κνλαδηθφο θηλεκαηνγξάθνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή. Έλαο θφξνο ηηκήο
ζηνλ ζθελνζέηε θαη ηνλ δεκηνπξγφ ζα ηηκάηαη κεηά απφ θάζε πξνβνιή πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαηλία, κε εμαίξεζε ηελ ηαηλία.
Σν θνηλφ γηα απηέο ηηο ηαηλίεο είραλ θαη άιιεο δεκνηηθέο ελφηεηεο εθηφο
Σξηθπιίαο.
ηφρνο ηεο πφιεο ηεο Σξηθπιίαο θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο
πφιεο είλαη λα θξαηήζνπλ αλνηρηφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν ρεηκψλα θαη θαινθαίξη
γηα λα ςπραγσγήζνπλ θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο πνιίηεο.
ηνλ δήκν Σξηθπιίαο, θάζε πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο δεκνηηθήο ελφηεηαο
πξαγκαηνπνηεί ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:







Γ.Δ ΑΔΣΟΤ
Γ.Δ. ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ
Γ.Δ. ΚΤΠΑΡΗΗΑ
Γ.Δ. ΣΡΗΠΤΛΖ
Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΡΧΝ

1. ΜΔΚ, Σνπξθνιηά (πρόεδρος)
2. ΓΗΧΝ, Μηραινπνχινπ Γήκεηξα (πρόεδρος)
3. ΑΣ, Σζηκπιήο Αλαζηάζηνο (πρόεδρος)
4. ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ, Άξεο Θενδσξφπνπινο (πρόεδρος)
5. ΑΝΧ ΠΟΛΖ, Αηκηιία Μπηλίζθνπ (πρόεδρος)
6. ΓΑΗΑ(ΓΤΝΑΗΚΧΝ), Βνχια σηεξνπνχινπ (πρόεδρος)
7. ΣΑΔ ΚΒΟ ΝΣΟ, Αιεμφπνπινο Παλαγηψηεο (πρόεδρος)
8. PANTAGYM, Παληαδέινο Κσλ/λνο (πρόεδρος)
9. HOUSE OF DANCE, Susan Garrard (πρόεδρος)
10. ΔΜΠΟΡΗΚ, Σεξδήο Γεκήηξεο (πρόεδρος)
11. ΌΛΛΟΓΟ ΔΡΓΑΕΟΜΈΝΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΊΟΤ, ηξαηηθφπνπινο
(πρόεδρος)
12. ΌΛΛΟΓΟ ΝΔΧΝ, Παληειήο Κσλ/λνο (πρόεδρος)
13. ΌΛΛΟΓΟ ΟΛΤΜΠΊΧΝ ΣΡΗΦΤΛΗΑ, Παπαειίαο (πρόεδρος)
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14. ΑΟΚ(ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΤΠΑΡΗΗΑ), Παππάο (πρόεδρος)
15. ΈΝΧΖ ΞΔΝΟΓΥΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΣΡΗΦΤΛΊΑ, Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία (πρόεδρος)
16. ΌΛΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΡΗΦΤΛΗΑ, Αλαζηαζφπνπινο
Νηθφιανο (πρόεδρος)
17. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΤΧΝ “Ο ΆΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ“,
Κξαλίηε Διέλε (πρόεδρος)
18. ΤΛΛΟΓΟ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΗΣΧΝ ΣΡΗΦΤΛΗΑ, Ληαθάθε Μαξία
(πρόεδρος)
19. ΌΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΌ ΑΡΜΔΝΑΊΧΝ ΣΡΗΦΤΛΊΑ,
Αδακνπνχινπ Αξγπξψ (πρόεδρος)
20. ΌΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΌ ΚΟΠΑΝΑΚΑΗΧΝ, Ησάλλεο
Παλνπζάθεο (πρόεδρος)
21. ΌΛΛΟΓΟ ΔΛΛΑΊΧΝ, ηξαηηθφπνπινο Νηθφιανο (πρόεδρος)
22. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ:







1ν Γεκνηηθφ, Μπίηζηθα (πρόεδρος)
2ν Γεκνηηθφ, Κνπθνχκεο (πρόεδρος)
3ν Γεκνηηθφ, Φηινγαιάλε Σάληα (πρόεδρος)
Γπκλάζην, Παπαδφπνπινο Γηνλ. (πρόεδρος)
Γεληθφ Λχθεην, Αλδξηλνπνχινπ Γήκεηξα (πρόεδρος)
Δπαι, Δπαγγεινπνχινπ Έθε, (πρόεδρος)

Σν έξγν ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ είλαη πνιηηηζηηθφ θαη πνιιέο
θνξέο πξνβάιινπλ ηηο παξαδνζηαθέο καο ξίδεο θαη αμίεο φπσο είλαη απηή ηεο
εθκάζεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. Έηζη Καιφ είλαη λα μέξνπκε φηη ζην
δήκν Σξηθπιίαο γίλνληαη καζήκαηα εθκάζεζεο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφ
ηνπο παξαθάησ πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο:







χιινγνο Γπλαηθψλ Κνπαλαθίνπ «Ζ ΚΑΛΛΗΠΑΣΔΗΡΑ», ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα Αεηνχ
Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γαξγαιηάλσλ θαη
Μνξθσηηθφο χιινγνο Γαξγαιηάλσλ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα
Γαξγαιηάλσλ
Μνξθσηηθφο Δθπνιηηηζηηθφο χιινγνο Κππαξηζζίαο (Μ.Δ..Κ) ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα Κππαξηζζίαο
χιινγνο Φηινπξνφδσλ Φηιηαηξψλ θαη
Μνξθσηηθφο χιινγνο Φηιηαηξψλ «Ο ΠΤΡΟ» ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα Φηιηαηξψλ
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Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Σξηθπιίαο
Ο δήκνο Σξηθπιίαο βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ζηελ Διιάδα θαη πην
ζπγθεθξηκέλα
ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηε Μεζζελία.
πλνξεχεη κε ην Γήκν Πχινπ-Νέζηνξνο ζηα λφηηα κε φξην ηνπ δήκνπ
Οηραιίαο Μεζζελίαο ζηα αλαηνιηθά, κε φξην ζηελ νξνζεηξά Αηγάιεσ, ην
δήκν Εαράξσ ζηα βφξεηα, έρσ σο φξην ην πνηάκη Νέδα, θαη δπηηθά λα
βξέρεηαη απφ ην Ηφλην πέιαγνο.
O κφληκνο πιεζπζκφο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ είρε γίλεη ην 2011 ζην
δήκν Σξηθπιίαο είλαη 20.373 θάηνηθνη. Χο έδξα έρεηε Κππαξηζζία ε νπνία
είλαη γχξσ ζηα 250 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ Αζήλα θαη 160 ρηιηφκεηξα
καθξηά απφ ηελ Πάηξα.
Οη Δζληθνί άμνλεο νδήγεζεο φπσο είλαη Αζήλα - Σξίπνιε - Κππαξηζζία θαη
Πάηξα - Πχξγνο - Κππαξηζζία θάλνπλ εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζην δήκν θαη
ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ηφζν γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη γηα ηε κεηαθίλεζε
ησλ επηζθεπηψλ.
4.4. Βαζηιηθό Μεζζελίαο
„‟Ρνππάθη ράλη‟‟ ήηαλ ην πξψην φλνκα ηεο πεξηνρήο Βαζηιηθφ Μεζζελίαο ε
νπνία δελ θαηνηθνχληαλ πξηλ απν ην 1860! Ο αξξήο Κσλζηαληίλνο απφ ηελ
Κππαξηζζία θαίλεηαη λα ήηαλ ν πξψηνο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο φπνπ
εγθαηαζηάζεθε εθεί γχξσ ζην 1860!
Με ηνλ θαηξφ εγθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ ζεκεξηλφ δεκφζην δξφκν απφ ην χςνο
ηεο παιηάο πέηξηλεο γέθπξαο σο ηελ αεξνγέθπξα θη άιιεο νηθνγέλεηεο κε
θαηαγσγή απφ ην νχιη, Μίια, Καηζνπξά, Φάξη, Κνχβεια θηι εσο ην 1890
είρε γίλεη έλαο κηθξφο νηθηζκφο γλσζηφο κε ην φλνκα „‟Υάληα‟‟ κηαο θαη
ππήξραλ 3 ράληα ζηνλ δξφκν πνπ αλαπηπζζφηαλ λένο νηθηζκφο.
„Δλαο θαηλνχξηνο κηθξφο νηθηζκφο μεθίλεζε λα δεκηνπξγείηαη γχξσ ζην 1901
ν νπνίνο απνηεινχληαλ θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο κε θαηαγσγή απν Καηζνπξά
θαη νχιη, πνπ ιέγνληαλ Βαζηιηθά.
Απηνί νη 2 νηθηζκνί ελψζεθαλ ηελ πεξίνδν 1900-1901 κε ην φλνκα Βαζηιηθφ,
κηα νλνκαζία πνπ πηζαλφλ πξνήιζε απ‟ην φλνκα ηνπ βνπλνχ πνπ πςσλφηαλ
εθεί ζην ρσξηφ!
Σν Βαζηιηθφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεγάισλε κηαο πνπ ζπλέρηδαλ λα
έξρνληαη πνιιέο νηθνγέλεηεο! Ζ εθθιεζία ρηίζηεθε ην 1915 θαη 3 ρξφληα κεηά
ην ζρνιείν!
Απφ ην 1961 θαη κεηά ην ρσξηφ απνθηά δηθφ ηνπ δίθηπν χδξεπζεο, κέρξη ηφηε
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νη θάηνηθνη θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπο πεγαίλνληαο ζε θάπνην απφ ηα 22
πεγάδηα ηνπ ρσξηνχ!
Ση ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφ πνπ καδί κε ηνλ
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ δεκηνπξγήζεθε ην 1901, ν αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο
πνπ ηδξχζεθε ην 1923, ε αζθαιηφζηξσζε ηνπ δεκφζηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ην
1935-1936 , ην κνπζείν πνπ ηδξχζεθε ην 1935 έρνληαο εθζέκαηα απφ
αλαζθαθέο ηνπ ηφπνπ ηεο Μάιζεο, ε ειεθηξνδφηεζε απ‟ηε ΓΔΖ πνπ έγηλε ην
1965 θαη ηέινο, ε ηειεθσληθή δηαζχλδεζε κέζσ απηφκαηνπ θέληξνπ πνπ έγηλε
ην 1968.
4.5. Μνξθσηηθόο ζύιινγνο Γαξγαιηαλώλ
O Μνξθσηηθφο χιινγνο Γαξγαιηάλσλ αζρνιείηαη θπξίσο κε Πνιηηηζηηθέο
εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο
Καζψο επίζεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ηκήκαηα εθκάζεζεο παξαδνζηαθψλ
ρνξψλ μεθηλνχλ απφ κηθξέο ειηθίεο κέρξη θαη γηα ελήιηθεο.
4.6. Υνξεπηηθόο ζύιινγνο ελ ρνξώ Μεζζελίαο
Ο ζχιινγνο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2003 κε κηα γθάκα ρνξψλ πνπ θαιχπηεη
φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε παξαζηάζεηο απνιχησο βαζηζκέλεο ζην
ρνξεπηηθφ χθνο θαη ρξψκα ηεο θάζε πεξηνρήο , εληφο θαη εθηφο λ. Μεζζελίαο.
Παξαθάησ ζα δνχκε ηελ πνηθηιία ησλ ρσξψλ:














ΥΟΡΟΗ ΒΛΑΥΧΝ
ΥΟΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ
ΥΟΡΟΗ ΖΠΔΗΡΟΤ
ΥΟΡΟΗ ΘΔΑΛΗΑ
ΥΟΡΟΗ ΘΡΑΚΖ
ΥΟΡΟΗ ΚΡΖΣΗΚΟΗ
ΥΟΡΟΗ ΛΑΗΚΟΗ
ΥΟΡΟΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΥΟΡΟΗ ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ
ΥΟΡΟΗ ΝΖΗΧΝ
ΥΟΡΟΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΥΟΡΟΗ ΠΟΝΣΟΤ
ΥΟΡΟΗ ΡΟΤΜΔΛΖ

Πξαγκαηνπνηνχληαη παξαζηάζεηο θαη εθδειψζεηο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ, κε ρνξνχο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ή κε αθηεξψκαηα!!
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4.7. Νartura
Έλα πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε κηα δηαθνξεηηθή, πξσηφηππε θαη θαηλνηφκα
ζπιινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο, κέζα απφ ηε θχζε θαη αληίζηξνθα.
Σν Πνιηηηζηηθφ σκαηείν γηα ηελ Σέρλε & ηε Φχζε, κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«ΝΑΡΣΟΤΡΑ» ηδξχζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2017 απφ ηελ εηθαζηηθφ Βαζηιηθή
Καηέξε. Απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ αγαπνχλ ηελ Σέρλε θαη ηε Φχζε, κε
ηνλ θαζέλαλ απφ απηνχο λα θάλεη ηδηαίηεξεο, πξνζσπηθέο πξνζεγγίζεηο,
επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε δσή κέζα απφ απηή ηε ζπλάξηεζε.
Κνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε θαηλνηνκία, ε πνηφηεηα θαη
ν ζεβαζκφο ζε φζα πξεζβεχεη. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ είλαη ε
επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο ηέρλεο γηα κηα αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε.
ηφρνο ηνπ ε αλάδεημε ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ηεο ηέρλεο
ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην, ζε φια ηα επίπεδα. Κνηλφ φξακα, λα απνηειέζεη ν
πνιηηηζκφο ηε βάζε γηα κηα αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάδεημε
ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, κέζα απφ κηα αξκνληθή θαη ζπλδπαζκέλε δξάζε κε
ηελ ληφπηα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνπο θνξείο ηνπ θξάηνπο.

ΜΔΡΟ 2ν
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν
WordPress

1.1. Οξηζκόο ηνπ Wordpress
To wordpress είλαη κηα πιαηθφξκα ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα θηηάμεη κηα
ηζηνζειίδα ή θάπνην blog κηαο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ έρεη δεκηνπξγεζεί
βάζε απηήο ηεο πιαηθφξκαο.
Σν πνζνζηφ αγγίδεη 1 ζηηο 4 ζειίδεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε ζην
δηαδίθηπν.
Δίλαη ζε γιψζζα PHP ( γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ) ην 2003 θαη είλαη έλα
εξγαιείν ην νπνίν θάλεη επθνιφηεξν ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχκε λα
δηαρεηξηζηνχκε ην site πνπ έρνπκε ζηήζεη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε γλψζε
θάπνηνπ θψδηθα.
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Δπίζεο έλα απφ ηα ζεηηθά είλαη πσο ππάξρνπλ πνιιά δηαζέζηκα ιεηηνπξγηθά
templates θαη ζέκαηα πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα θάζε είδνπο
site πνπ κπνξεί λα ζέινπκε λα ζηήζνπκε!
Φπζηθά είλαη εληειψο δσξεάλ θαζψο κπνξνχκε επίζεο λα ην ηξνπνπνηήζνπκε
ζηα κέηξα καο.
Σν wordpress ήηαλ δεκηνπξγία ηνπ Matt Mullenweg, ελφο
πξνγξακκαηηζηή θαη ελφο θίινπ ηνπ, πνπ έθηαζαλ ζην απνηέιεζκα απηφ
επεηδή ν Matt ζέιεζε λα αλεβάζεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ έλα ηνπ ηαμίδη ζε
έλαλ δηαρεηξηζηή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ φπνπ θαη εξγαδφηαλ.
1.2. Πιενλεθηήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ WordPress :
1. Δίλαη κηα αλνηρηή πεγή, δειαδή κπνξεί ν θαζέλαο λα βνεζήζεη ζηελ
αλάπηπμή ηνπ φπσο γηα παξάδεηγκα παξέρνληαο πξφηππα θαη ζρέδηα
2. Δίλαη εχρξεζηε πιαηθφξκα κε ηελ νπνία κπνξεί ν θαζέλαο λα
δεκηνπξγήζεη εχθνια ηνλ δηθφ ηνπ ηζηφηνπν. Ζ εκθάληζε, νη
ιεηηνπξγίεο, ηα ρξψκαηα θαη νπνηαδήπνηε ξχζκηζε κπνξνχλ εχθνια λα
ξπζκηζηνχλ απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε.
3. Σα ζέκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ σο πξφηππα θαη ν ρξήζηεο κπνξεί
εχθνια λα δηαιέμεη ην ζέκα πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ
4. Ο πξνγξακκαηηζηήο πνπ πεξηιακβάλεη ην wordpress ηξαβάεη ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο ηε google θαη πξνζπαζεί λα βειηηψλεη ηε
ζέζε ηνπ.
5. Σέινο ην wordpress έρεη θηηαρηεί έηζη ψζηε λα γίλεηαη ε ζσζηή
πξνβνιή ηνπ κέζσ ησλ ζπζθεπψλ.
1.3. Μεηνλεθηήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ WordPress:
1. Δθφζνλ ην πεξηερφκελν επεμεξγαζίαο είλαη κεγάιν θαη ηα νπηηθά
αξρεία δελ είλαη βειηηζηνπνηεκέλα, κπνξεί ε εθηέιεζή ηνπ λα είλαη πην
αξγά
2. Οη ελεκεξψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
θάπνηεο πξνζαξκνγέο θαη λα κελ πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα κε
απνηέιεζκα λα κε ιεηηνπξγνχλ ζσζηά
3. Ζ ηξνπνπνίεζε κνλίκσλ ζπλδέζκσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε
ηνπ SEO
1.4. Αο δνύκε ηη δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπ Wordpress.com θαη ηνπ
Wordpress.org
1. Wordpress.com:
2. Wordpress.org:
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WordPress.com:
Απηή είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία, δελ απαηηνχληαη επηπιένλ ιήςεηο γηα λα
μεθηλήζεηε. Ο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζηελ πιαηθφξκα θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη
ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνινγίνπ ή ηνπ ηζηφηνπνχ ηνπ κε δσξεάλ θαη
πξνζβάζηκα πξφηππα. Γελ ρξεηάδεηαη λα ππνγξάςεηε ζχκβαζε θηινμελίαο ή
domain γηαηί ζηε δσξεάλ έθδνζε ηνπ WordPress ππάξρεη δεκφζηνο ηνκέαο γηα
ηε δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ θαη ζειίδσλ: http://your-web.wordpress.com.
WordPress.org:
Γηα λα μεθηλήζεηε κε απηήλ ηελ επηινγή, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα ηνπο
θαη λα θαηεβάζεηε έλα ινγηζκηθφ πνπ νλνκάδεηαη WordPress, ην νπνίν
κπνξείηε λα θαηεβάζεηε δσξεάλ. Πξέπεη λα ην εγθαηαζηήζεηε ζηε θηινμελία
ζαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ νηθνλνκηθφ ηνκέα γηα λα ξπζκίζεηε ην
Γηαδίθηπν. Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη πνηνο ηχπνο θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη
ηνκέα είλαη θαιχηεξνο γηα απηήλ ηε δηαρείξηζε. ε απηήλ ηελ επηινγή
κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην επηζπκεηφ ζέκα,είηε είλαη δσξεάλ είηε
απηνδεκηνχξγεηα.
1.5. Ση ηζηνζειίδεο κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη κε ην WordPress;
To wordpress δελ πεξηνξίδεη θαλέλαλ θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
φηη ηζηνζειίδα επηζπκεί κε απηφ.
πγθεθξηκέλα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη:









Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα
Δηαηξηθή ηζηνζειίδα
Ηζηνζειίδα κε e-shop (Ζιεθηξνληθφ θαηάζηεκα)
Κάπνηνπ είδνπο blog
Marketplace
Ηζηνζειίδεο μελνδνρείσλ κε booking engine
Ηζηνζειίδεο κε δηάθνξνπο θαηαιφγνπο θαη αγγειίεο
Ηαηξηθέο ηζηνζειίδεο

θαη γεληθφηεξα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο επηινγέο ζην πεξηερφκελν θάπνηαο
ηζηνζειίδαο.
Σψξα αο δνχκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ην Wordpress ζαλ πιαηθφξκα!
Πιενλεθηήκαηα ηνπ WordPress:








Δίλαη δσξεάλ
Υξεζηκνπνηείηε απφ πάξα πνιινχο developers
Δίλαη πνιχ εχρξεζην
Έρεη ρηιηάδεο plugin
Δίλαη ηδαληθφ γηα SEO
Έρεη ρηιηάδεο ζέκαηα θαη templates
Παξέρεη αζθάιεηα
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Δίλαη responsive, δειαδή πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη mobile
friendly

1.6. Λίγα ιόγηα γηα ην wordpress ζήκεξα
Με έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ην 2021 ην WordPress είλαη ε λνχκεξν
έλα πιαηθφξκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ παγθνζκίσο.
πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ην 40% ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη βαζηζκέλν ζε απηφ.
Δθφζνλ ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί developers θαη ρξήζηεο πνπ κπνξνχλ λα ην
εκπηζηεπηνχλ ζπλερίδεη λα ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε ζηε πιαηθφξκα θαη
θπζηθά κεγαιψλεη θαη ε θνηλφηεηα ηνπ Wordpress πεξηζζφηεξν κε
απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηνχληαη θαη φηη αδπλακίεο κπνξεί λα ππήξραλ ζηελ
πιαηθφξκα ζην παξειζφλ!
Αμίδεη άξαγε λα δεκηνπξγήζσ ηελ ηζηνζειίδα κνπ κε ην Wordpress ;
Οη εηαηξείεο web design θαη development δελ δνπιεχνπλ φιεο κε ηελ ίδηα
πιαηθφξκα θαη ε θαζεκία ππνζηεξίδεη ηε δηθή ηεο επηινγή θαη παξάιιεια
ιέλε άζρεκα ιφγηα γηα ηηο άιιεο.
Ζ iservices ππνζηεξίδεη φηη κπνξνχκε λα έρνπκε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κε
πνιιέο CMS αθνχ δεκηνπξγνχλε ηζηνζειίδεο. κσο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
πξνηείλνπλ ζηνπο πειάηεο ηελ πιαηθφξκα ηνπ wordpress ζαλ θαιχηεξε
επηινγή παξάιιεια ζχγρξνλε θαη αμηφπηζηε.
Καη φιν απηφ δηφηη είλαη κηα πιαηθφξκα κε πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο, εχθνιε
ζηε ρξήζε, κε αζθάιεηα θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη δελ έρεη θακία
δέζκεπζε πξνο ηνλ ρξήζηε.
Αθφκα θαη κε ρακειφ bugdet κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη έλα πιήξεο
ιεηηνπξγηθφ site ληψζνληαο πάληα ηελ αζθάιεηα φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο
εηαηξείεο θαη developers πνπ ζα είλαη ηθαλνί λα ην ππνζηεξίμνπλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν
Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο

2.1 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ Μεζζελίαο
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Θέινληαο λα θηηάμσ έλα site γηα ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο
Μεζζελίαο δηάιεμα ην wordpress σο ηελ πιαηθφξκα πνπ ζα ην
θηινμελίζεη γηαηί είλαη εχθνιε έρεη πνιιέο ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο θαη είλαη ε
θαηάιιειε γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ site.
2.2. Σα πξώηα βήκαηα, εγγξαθή θαη δεκηνπξγία domain name
Μπήθα ζην site ηνπ wordpress θαη πάηεζα „‟start your website‟‟.
ηε ζπλέρεηα έβαια ην username κνπ ην e-mail κνπ θαη έλαλ θσδηθφ γηα λα
κπνξέζσ λα θηηάμσ ινγαξηαζκφ θαη λα ζπλδεζψ ζε απηφλ. Μπνξνχκε επίζεο
λα ζπλδεζνχκε θαη κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Google γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε
ρξφλν θαη ζηε ζπλέρεηα γξάθνπκε ην domain name πνπ ζέινπκε λα έρεη ην
site καο.
Αθνχ γξάςνπκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε ζα δηαιέμνπκε ηελ επηινγή πνπ έρεη
λα πξνρσξήζνπκε σο free domain name γηα ην site καο!
ην επφκελν βήκα ην επηιέγνπκε θαη θαη παηάκε ηελ επηινγή start with a free
site φπσο βιέπνπκε παξαθάησ ζηελ εηθφλα.

2.3. Πίλαθαο δηαρείξηζεο
ηε ζπλέρεηα ζα καο δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ην
site καο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηελ εηθφλα.
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Δδψ κπνξνχκε λα δνχκε ην Menu θαη ηηο επηινγέο πνπ έρνπκε κέζα απφ ηηο
νπνίεο ζα θηηάμνπκε ην site καο.
ηε ζπλέρεηα ζα πάκε ζηηο επηινγέο ζηηο ξπζκίζεηο ε settings θαη ζα
επηιέμνπκε λα γξάςνπκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε λα έρεη ε ηζηνζειίδα καο.
2.4. Δπηινγή ινγόηππνπ
Αθξηβψο απφ θάησ δίλεηαη ε επηινγή λα πεξηγξάςνπκε κε ιίγα ιφγηα
ηη παξνπζηάδεηαη ζην site καο. Αθνχ ινηπφλ γξάςνπκε κε ιίγα ιφγηα ηη
ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα καο αξηζηεξά ππάξρεη επηινγή λα βάινπκε θαη κία
εηθφλα ε νπνία ζα είλαη ζηελ νπζία ην ινγφηππν ηεο ηζηνζειίδαο καο.
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2.5. Δπηινγή βαζηθνύ ζέκαηνο γηα ηελ ηζηνζειίδα καο
ην επφκελν βήκα θαιφ ζα ήηαλ λα θηηάμνπκε ην ζέκα πνπ ζέινπκε λα έρεηο
ζηε ζειίδα καο δειαδή ην πψο ζα θαίλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε.

Πάκε ινηπφλ ζηελ επηινγή „‟appearance‟‟ θαη δηαιέγνπκε ηελ πξψηε επηινγή
„‟themes‟‟
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ηαλ δηαιέμνπκε ην ζέκα πνπ καο θαιχπηεη επηιέγνπκε ηελ επηινγή activate
design αξθεί λα γξάθεη δίπια free.
Πξηλ παηήζνπκε ην θνπκπί απηφ καο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα δνχκε ηελ
νπηηθή ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαιέμακε λα θαίλεηαη ηζηνζειίδα καο εάλ είκαζηε
θαιπκκέλνη κε απηφ πξνρσξάκε ζην επφκελν βήκα θαη ην θάλνπκε activate
γηα λα κπνξέζνπκε λα ην επεμεξγαζηνχκε!

Μφιηο παηήζνπκε ην „‟activate this design‟‟ ζα καο βγάιεη έλα παξαζπξάθη
κε ηηο παξαπάλσ επηινγέο, εθεί ζα δηαιέμνπκε ηε δεχηεξε επηινγή θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα παηήζνπκε „‟Activate Alves‟‟ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή
„‟View site‟‟.
Σψξα είκαζηε έηνηκνη λα επεμεξγαζηνχκε ηελ ηζηνζειίδα καο φπσο εκείο
ζέινπκε θαη λα ηηο θηηάμνπκε ζηα κέηξα καο.
2.6. Δπεμεξγαζία ηζηνζειίδαο από ην βαζηθό menu
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ηε ζπλέρεηα ήζεια λα πξνζζέζσ κελνχ ζηελ ηζηνζειίδα κνπ νπφηε πήγα
ζηελ επηινγή „‟appearance‟‟ θαη πάηεζα ηελ επηινγή„‟menus‟‟. Όζηεξα
πάηεζα ηελ επηινγή „‟add to menu„‟
Έλαο ηξφπνο λα επεμεξγαζηνχκε ηελ ηζηνζειίδα καο είλαη ην κελνχ πνπ
εκθαλίδεηαη θάησ

δεμηά πνπ βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα.
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ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε menu ηελ πξψηε καο επηινγή θαη add items
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Ακέζσο ζα καο πεηάμεη απηφ ην παξαζπξάθη φπνπ κε ηελ επηινγή add
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία επηπιένλ δηθή καο ζειίδα/label πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ην κελνχ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε εκείο!

αλ επφκελν βήκα ζέιεζα λα βάισ ηα αληίζηνηρα link ζηελ επηινγή „‟
Έζηκα θαη παξαδφζεηο Μεζζελίαο”
Δπηιέγσ ινηπφλ ηελ θαηεγνξία πνπ ζέισ θαη επηιέγσ edit

ηε ζπλέρεηα πνπ αλνίγεη δίπια άιιε ζειίδα νπφηε ηελ επηινγή „‟Add block‟‟

( ην + )
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θαη κπνξψ λα πξνζζέζσ φηη πεξηερφκελν ζέισ είηε παξαγξάθνπο είηε

εηθφλεο:

ην απνηέιεζκα πνπ ζα έρνπκε ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη θάπσο έηζη:
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Με ηνλ ίδην ηξφπν ζπκπιεξψλνπκε θαη φια ηα ππφινηπα!
2.7. Πξνζζήθε ρξσκάησλ ζηε γξακκαηνζεηξά αιιά θαη ζην ζέκα ηεο
ηζηνζειίδαο
Γηα λα βάισ ρξψκα ζηε γξακκαηνζεηξά ηεο ηζηνζειίδαο επέιεμα ηελ επηινγή
colors & backgrounds θαη ζηε ζπλέρεηα κε έβγαδε ζε έλα κήλα δηαιέμσ ην
ρξψκα πνπ επηζπκψ φπσο ζα δείηε παξαθάησ ζηηο θσηνγξαθίεο:
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2.8. Γεκηνπξγία footer
ηε ζπλέρεηα γηα λα θηηάμσ έλα κελνχ θαη ζπγθεθξηκέλα έλα footer θάησ
δεμηά επέιεμα ηελ επηινγή menus θαη πξνρψξεζα ζην θνπκπί create new
menu!
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Δθεί πνπ έβαιε ηελ παξαθάησ επηινγή:

Αθξηβψο απφ πάλσ κνπ έρεη ρψξν γηα λα γξάςσ πσο ζέισ λα νλνκάδεηαη θαη
ζηε ζπλέρεηα αθνχ δηάιεμα ην δεχηεξν θαη ν ηίηινο πνπ ρξεζηκνπνίεζα είλαη
ν „‟ Πνηνο είλαη ν ζηφρνο καο θαη Πνηνη είκαζηε „‟ πνπ εκθαλίδεηαη θάησ
δεμηά φπσο αθξηβψο ήζεια:

2.9. Η Ιζηνζειίδα
ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν βξίζθεηαη ε ηζηνζειίδα:
https://politistikoisullogoimessinias957563285.wordpress.com/

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Όζηεξα απφ ηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαηαιήγνπκε
ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη γηα λα κπνξέζνπλ λα
παξακείλνπλ δσληαλνί θαη ελεξγνί ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ εζεινληέο
θαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο
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θιεξνλνκηά θαη λα ηελ δείμνπλ ζηηο λέεο γεληέο αιιά θαη ζηνπο ηνπξίζηεο κηαο
θαη ην θξάηνο δελ ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα ζηε δηαηήξεζε ηνπ θάζε ζπιιφγνπ.
Ο ξφινο ηνπ θάζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ είλαη λα θξαηήζεη δσληαλά ηα ήζε
θαη ηα έζηκα ηεο θάζε πεξηνρήο θαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα λα ελεκεξσζνχλ νη
λέεο γεληέο ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ φια απηά ηα παξαδνζηαθά
πξάγκαηα, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηα θεζηηβάι θηι.
Μέζα απφ δηάθνξεο ηέηνηεο ελέξγεηεο: κνπζεία, παλεγχξηα, ζέαηξα, θεζηηβάι
θηι δηαηεξνχληαη δσληαλά θαη καζαίλνληαη απφ λέα άηνκα.
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