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βαιινληηθνύ - πνιηηηζηηθνύ πάξθνπ, κέζσ ηεο αλαβίσζεο παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ
θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε δεκηνπξγία ελφο παξαδνζηαθνύ Καθελείνπ, ζα ελίζρπαλ ηελ
πξννπηηθή ηεο επηηπρνχο αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο.
5.3.2

Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο

Οη νξεηλνί φγθνη αλήθνπλ ζε εθείλεο ηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ νη νπνίεο «αλαδσνγνλνχλ» ηνλ πιαλήηε θαζψο απνηεινχλ πεγέο θπζηθψλ δηαζεζίκσλ, πινχζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη νξπθηνχ πινχηνπ.
χκθσλα κε Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα
ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155Β/ 2013), ε πεξηνρή «Βφξεηαο Πίλδνπ – Εαγνξίνπ – Σδνπκέξθσλ – Οξεηλφο ρψξνο Γπηηθήο Θεζζαιίαο» αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνρή κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
Ο απμαλφκελνο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ
πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ,
ιεηηνπξγψληαο ζε κηα ζρέζε ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ.
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκφο φπσο ν αγξνηνπξηζκόο ή ν νηθνηνπξηζκόο, ν πνιηηη-

ζηηθόο ηνπξηζκνύο, ν ζξεζθεπηηθόο – πξνζθπλεκαηηθόο, απνηεινχλ ελ δπλάκεη πεδίν
αλάπηπμεο γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Αξγηζέαο.
εκαληηθή ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ νξεηλφ
φγθν ηεο Αξγηζέαο, είλαη ν νηθνηνπξηζκφο. Ο νηθνηνπξηζκόο, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, δίλνληαο θίλεηξα ζηνπο θαηνίθνπο λα δηαθπιάμνπλ ηηο παξαδνζηαθέο
πξαθηηθέο ηνπο θαη λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηφπν ηνπο.
Ζ επηινγή ηνπ ηεο πξνψζεζεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο, ηεο Αξγηζέαο, απνηειεί παξάγνληα ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο
πεξηβάιινληνο θαη αλζξψπνπ.
Λακβάλνληαο κέηξα θαηά ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ε έληαμε δξάζεσλ κε άμνλα ηε θχζε θαη ηελ αλαςπρή, φπσο:
 νξεηβαηηθέο-θπζηνιαηξηθέο δηαδξνκέο-κνλνπάηηα,πεδνπνξία
 πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, ηππαζία
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 κνξθέο ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε εθδειψζεηο, θεζηηβάι
 πψιεζε αλακλεζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αεηθφξν
εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ.
Δπηπιένλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε, ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν
πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ηεο Αξγηζέαο θαηνηθείηαη ήδε απφ ηνπο
λενιηζηθνχο ρξφλνπο θαη ζπλδπάδεη ζεκαληηθνχο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. Μέζσ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θαηάιιειεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο θξάηνπο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηνπ ηφπνπ.
Δπηπξνζζέησο, θαη σο ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα πξνσζεζεί
θαη ν ζξεζθεπηηθόο-πξνζθπλεκαηηθόο ηνπξηζκόο. Ζ αχμεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζηε ρψξα καο. Οη εθθιεζηέο θαη ηα κνλαζηήξηα ηεο Αξγηζέαο, ρσξνζεηεκέλα ζε εηδπιιηαθά ηνπία κε ηελ ζξεζθεπηηθή θαη ηζηνξηθή αμία ηνπο θαη κε ηηο ηεξέο
παλεγχξεηο, απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή πνιηηηζηηθνχ πφξνπ, πνπ ζπκβάιεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε ζεβαζκφ ζηελ ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ,
δχλαηαη λα εληζρπζεί κε ηνπξηζηηθά πξντφληα, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθθιεζηαζηψλ κνπζείσλ ηεο πεξηνρήο αθφκε θαη κε ζπλέδξηα βπδαληηλνιφγσλ, ζενιφγσλ θιπ.
ηελ πεξίπησζε ηεο Σήλνπ, ζε έλα λεζί κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα, ηα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ φηη γηα λα πξνζειθχζνπλ εηδηθφ-ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, Αλαηνιηθφ Υξηζηηαληθφ Οξζφδνμν ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Γηαζπνξάο, πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη
ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο αξρέο θαζψο θαη κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ
(Andriotis, Aslan ρ.ρ.).
5.3.3

Πνιηηηζηηθέο Γηαδξνκέο

Οη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία αλάδεημεο ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Πεξηιακβάλνπλ, αξραηνινγηθά - ηζηνξηθά κλεκεία, ζξεζθεπηηθά πξνζθπλήκαηα, κνπζεία
θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζρεηίδνληάο ηα κε ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά φπσο
δηακνξθψλεηαη ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηεο νξεηλήο πεξηνρήο.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

80

Άλλα Σξηαληαθχιινπ
Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή, Γηαρείξηζε θαη Σνπηθή Αλάπηπμε
Ο νξεηλφο δήκνο Αξγηζέαο Αγξάθσλ

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζηνλ Γήκν Αξγηζέαο, είλαη θαηαξρήλ ε αλαδήηεζε θαη εγθαηάζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θνξέα δηαρείξηζεο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ:
 Δπεκβάζεηο ζπληήξεζεο ζηα κλεκεία
 Τπνδνκέο δηαζχλδεζεο & πεξηήγεζεο θαη νδηθφ δίθηπν
 Τπνδνκέο πξφζβαζεο ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο & ζηα κλεκεία
 Δηδηθή ζήκαλζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζηα κλεκεία
 Φεθηαθή πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο
 χλδεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία
Φνξείο πινπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ207 πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε κέζσ ηνπ
ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε ηνπηθφ, ή πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ208 ή δηεζλέο επίπεδν.
Οη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζηελ πεξηνρή δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα:
1. Δλαιιαθηηθώλ δηαδξνκώλ, γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,
κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, θαηαγξάθνληαο ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε
βειηίσζε ησλ πεξηνρψλ πνπ επηζθέπηνληαη, ζε ζπλεξγαζία µε επηρεηξήζεηο ζην
πιαίζην ηεο ΔΚΔ (Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο).209 Δπίζεο, ζπλεξγαζία κε θνξείο ζην πιαίζην ηνπ Δζεινληηζµνχ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Πνιηηηζηηθψλ, Πεξηβαιινληηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ ∆ηαδξνµψλ210(Geo Routes Cultural Heritage Journeys Institute)
2. Πξάζηλωλ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ211 ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
θαη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Καξδίηζαο, ηελ ΗεΑλδξηψηεο, Κ. (2003α 139-154)
ςήθηζκα γηα ηηο Πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο (CoE, 2011). Δσο ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί 29 δηαδξνκέο πνπ
θαιχπηνπλ 70 ρψξεο ζε 4 επείξνπο.
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/default_EN.asp?
209
χκθσλα κε ηελ πξντζηακέλε ηεο ΔΦΑ Καξδίηζαο θα Βατνπνχινπ, φπσο επηζήκαλε ην 2013, ζα είλαη
ρξήζηκε ε δεκηνπξγία Γηθηχνπ Πνιηηηζκηθψλ -Σνπξηζηηθψλ Γηαδξνκψλ, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ππνδίθηπα ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Σν Γίθηπν απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο θαη
ηε δεκηνπξγία εηθνληθνχ Γηθηχνπ Δλαιιαθηηθψλ - Πνιηηηζκηθψλ Σνπξηζηηθψλ Γηαδξνκψλ.
http://www.kathimerini.gr/44462/article/epikairothta/ellada/h-dytikh-8essalia-idanikos-proorismos-gia-toyspolitistikoys-toyristes
210
www.geo-routes.com
211
Οη «Πξάζηλεο Πνιηηηζηηθέο Γηαδξνκέο» ζρεδηάζηεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αξραηνινγηθψλ Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ
Δθπαίδεπζε ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε:
207
208
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ξά Μεηξφπνιε, Πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο, Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο θαη κε
ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο
3. Aξραηνινγηθώλ ρώξωλ θαη κλεκείωλ: νη αξραηνινγηθέο ζέζεηο ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ηεο πεξηνρήο θαη παξάιιεια ε ππνζηήξημε ρψξνπ ςεθηαθήο πξνβνιήο212 ησλ
αλαζθαθηθψλ επξεκάησλ ηεο Αξγηζέαο, πνπ θηινμελνχληαη ζην αξραηνινγηθφ
κνπζείν Καξδίηζαο
4. Θξεζθεπηηθώλ πξνζθπλεκάηωλ: Σα κνλαζηήξηα, νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο θαη νη
«ηεξέο παλεγχξεηο», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εθθιεζηαζηηθά κνπζεία ηεο πεξηνρήο
Βιαζίνπ θαη Αλζεξνχ213
5. Γηαδξνκέο κε επίθεληξν ηζηνξηθά γεγνλόηα - ηζηνξηθά πξόζωπα, ι.ρ. Σν αξκαηνιίθη ησλ Άγξαθσλ θαη ν Καξατζθάθεο
6. Γηαδξνκέο κε επίθεληξν ηηο Παξαδνζηαθέο Πξαθηηθέο ηνπ ηφπνπ. Μέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
θαη νη πξαθηηθέο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο, ηα ζηνηρεία ιανγξαθίαο θαη εζίκσλ, κε πνηθίινπο ζεκαηηθνχο άμνλεο (ιρ. δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο,
παξαδνζηαθνί ρνξνί θαη ηξαγνχδηα, παξαδνζηαθά παηρλίδηα, παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, ε νηθνγελεηαθή δσή & δηαβίσζε ηεο νξεηλήο πεξηνρήο θ.α.)
Ζ πξνβνιή κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ εληζρχεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ζπκβάιιεη ζηελ
ζπλνρή θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σν place branding σο αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ
κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ηεο πεξηνρήο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:

https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3359
212
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ςεθηαθήο πξνβνιήο θαη πεξηήγεζεο απνηεινχλ ηα θαηλνηνκηθά κνπζεία
Θεξκνππιψλ θαη Μεηεψξσλ:
Κέληξν Ηζηνξηθήο Δλεκέξσζεο Θεξκνππιψλ:
http://culture.lamia.gr/el/blog/kainotomiko-moyseio-thermopylon θαη
Κέληξν Φεθηαθήο πξνβνιήο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ησλ Μεηεψξσλ, ζηελ πφιε ηεο Καιακπάθαο:
https://www.infotouristmeteora.gr/
213
Μηα αληίζηνηρε πεξίπησζε απνηειεί ε αλάπηπμε ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ φξνπο Πάηθνπ, θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θιηκαθψλεηαη κέζσ ησλ: SWOT Analysis,
Market Researc, Product Branding & Packaging Promotion, ελψ παξάιιιεια βαζηθά έξγα γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ππνδνκέο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα είλαη απνθαηαζηάζεηο λαψλ & κνλαζηεξηψλ θαη ζρεηηθέο ππνδνκέο γηα ηα θαηαιχκαηα επηζθεπηψλ (Kilipiris, Dermetzopoulos 2014).
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[Branding Πνιηηηζηηθψλ Γηαδξνκψλ Αξγηζέαο, πεγή: ηδία επεμεξγαζία]
5.3.3.1 Πξνηεηλφκελε Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή
Με αθεηεξία ην Μνπδάθη, ην νδηθφ δίθηπν νδεγεί ηνλ επηζθέπηε ζην ρσξηφ Πεπθφθπην
(650 κ.) θαη έπεηηα ζηνλ Άγην Νηθφιαν (1.550 κ.) κε πξψην ζηαζκφ ην ρσξηφ Βιάζη 214
(1.050 κ.) θαη ηελ Η. Μνλή Γελεζίνπ Θενηφθνπ. Ηζηνξηθή κνλή ησλ Αγξάθσλ ηνπ 17νπ αη,
ρηηζκέλε ζηηο πιαγηέο ηεο θνξθήο Καξάβα.215 (Δηθ. 1)
Απφ εδψ ζηε ζπλέρεηα, ε δηαδξνκή νδεγεί ζην ηζηνξηθφ ρσξηφ Πεηξίιηα (2.152 κ.), ρηηζκέλνη κηθξνί νηθηζκνί κέζα ζε πεπθνδάζνο ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ Βνπηζηθάθη ελψ κηα
παξάθακςε νδεγεί ζην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4. ηνλ νηθηζκφ Μάγεηξνο θαη ζην ηζηνξηθφ
ζρνιεηφ, ην 1944, κεηαθέξζεθε απφ ηνλ Αιέμαλδξν βψιν ε έδξα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Διεχζεξεο Διιάδαο. Οη πνιπάξηζκεο εθθιεζίεο θαη ηα κνλαζηήξηα ηνπ Πεηξίινπ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηνλ λαφ Γέλλεζεο Υξηζηνχ Ρψζε(17νοαη.), Κνίκεζεσο Θενηφθνπ ζηνπο
Βαζηιάδεο θαη ηνπ Γελεζίνπ Θενηφθνπ ζηα Αξγπξαίηθα, απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ επηζθέπηε. (Δηθ. 2)
214

http://www.vlasi-karditsas.gr/el/displaypage/406
«Απφ ην Βιάζη (Μνλή Βιαζίνπ) ζηελ…Φηιηππνχπνιε (Μνλή Μπαηζθφβνπ»): Αγξαθηψηεο ζηελ Φηιηππνχπνιε, Μακψλε Κ. πεξηνδηθφ Μλεκνζχλε, ηνκ. 9νο 1982-1984, ζει 170 θαη:
http://www.dimosargitheas.gr/el/27-nea-dimou/555-oi-dromoi-ton-agrafon-apo-to-vlasi-moni-vlasiou-stinfilippoypoli-moni-batskovou-2
215
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Απφ εδψ ν επηζθέπηεο θαηεπζχλεηαη πξνο ην ρσξηφ Γξνζάην κέζσ ελφο πέηξηλνπ ηνμσηνχ γεθπξηνχ. Σν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ απνηειεί έλα αμηφινγν κεηαβπδαληηλφ
κλεκείν κε εμαηξεηηθέο ηνηρνγξαθίεο.
Απέλαληη, δηαθξίλεηαη ην ρσξηφ Κνπκπνπξηαλά (970 κ.) ηφπνο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ηεξνχ
πξνζθπλήκαηνο ηεο Αξγηζέαο: ηεο I.M. πειηάο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ216 (17νο αη.) θηηζκέλε ζε απφθξεκλε πιαγηά θαη ζε πςφκεηξν 1000κ. Δδψ ζηα 1867 είρε ηελ έδξα ηεο ε
Δπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε ηνπ αγψλα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε
λα δηαθξίλεηαη. (εηθ. 3)
Απέλαληη θαη ζην ρσξηφ Πεηξνρψξη (ππξέιν)217, κε ζπνπδαία κλεκεία: ηελ Η. Μνλή
Πξνθήηε Ζιία θαη ηνπο Η. Νανχο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ θαη Αγ. Παξαζθεπήο, κεηαβπδαληηλά κλεκεία πνπ θαζειψλνπλ κε ηελ πςειή θαιιηηερληθή αμία ησλ ηνηρνγξαθηψλ θαη
ησλ ηέκπισλ ηνπο. Δμίζνπ θαζεισηηθή είλαη θαη ε απέξαληε ζέα ζηηο αηειείσηεο βνπλνθνξθέο ησλ Αγξάθσλ. (εηθ. 4 )
Σν επφκελν ζπνπδαίν κλεκείν ζηελ πεξηνρή ησλ Κνπκπνπξηαλψλ είλαη ε Η. Μνλή Κψζηε αθηεξσκέλε ζην Γελέζην ηεο Θενηφθνπ, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ Κνπκπνπξηαλψλ θαη
ηεθαληάδαο, φπνπ θαη ε νκψλπκε ιίκλε κε ηελ κνλαδηθή θπζηθή νκνξθηά ησλ αληηθαηνπηξηζκψλ ησλ θαηάθπησλ πξάζηλσλ βνπλνθνξθψλ. (εηθ. 5 α ,β )
Κάλνληαο κηα παξάθακςε, πξηλ ηελ ιίκλε ηεθαληάδα, ν επηζθέπηεο παξαηεξεί ηνλ λεξφκπιν ηνπ Παιεαληψλε θαη πην πάλσ ην ρσξηφ Λενληίην, θξπκκέλν ζηα έιαηα κε ηνλ
πνιπαησλφβην πιάηαλν 964 εηψλ, ζηελ κέζε ηνπ ρσξηνχ218 . Δδψ ρηηζκέλε κέζα ζηα έιαηα βξίζθεηαη ε Η.Μ. Υαξαιάκπνπο, εμαηξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαηαζθεπήο αληηπξνζσπεπηηθήο ηνπ αζσληθνχ ηχπνπ ησλ κνλψλ ηεο πεξηνρήο. (εηθ.6)
Απφ ηε ηεθαληάδα ε δηέιεπζε ζηα βνπλά νδεγεί ζην Mάξαζν, ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ
δχν δηαδξνκψλ δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Αξγηζέαο, κέζα απφ κηα δηαδξνκή ζηνλ απέξαλην
νξίδνληα κε ζέα ηνλ αζπξνπφηακν - πνηακφ Αρειψν, θαη κε θαηεχζπλζε πξνο Βξαγθηαλά219, Καηαθχιιη220, Αξγχξη221. Μέζα ζηελ πινχζηα βιάζηεζε απφ βειαληδηέο, πιαηάληα
216

http://www.monispilias.gr/
http://www.pemptousia.gr/photo/to-mousio-ton-mikinon/
http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.com/2015/10/blog-post_28.html
217
http://spirelo.gr/to-petroxori
218
https://dimosargitheas.gr/el/blog/politismos/464-o-platanos-ton-oplarxigon
219
https://www.katafylli.gr/index.php/arthra-apopsis/625-stin-kilada-tou-axeloou-stekis-priergos-kitazisthamponese-ke-pernas
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θαη πνπξλάξηα βξίζθνληαη ηα Βξαγθηαλά, θεθαινρψξη ηεο Αξγηζέαο πνπ απιψλεηαη ζηηο
ππψξεηεο ηνπ βνπλνχ Μηξκηηδάια (1543κ.). Δδψ βξίζθεηαη I. Μνλή Μεηακφξθσζεο σηήξνο222 αμηφινγε κνλή ηνπ 17νπ αη. (εηθ.7). Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξραηνινγηθφο
ρψξνο ζηε ζέζε Καηνχληζηα.
ην Καηαθχιιη, πνπ έθεξε ην φλνκα ειηπηαλά, απφ ην φλνκα ηνπ βαζηιηά έιηπνπ, ππάξρνπλ ζεηνχρεο ηακαηηθέο πεγέο θαη αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην Δζληθφ
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν. Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη Η. Νανί ηεο Αγίαο Κπξηαθήο θαη ηεο
Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο.
ην Αξγχξη δηαζψδνληαη γξαθηθνί λεξφκπινη ελψ εληππσζηαθφ είλαη θαη ην εθθιεζάθη
ηνπ Πξνθήηε Ζιία θηηζκέλν ζε ζπειηά.
ηελ δηαδξνκή επηζηξνθήο κε θαηεχζπλζε ηε δπηηθή Αξγηζέα, ν επηζθέπηεο παξαηεξεί
ηελ Κνχιηα Κνξάθνπ φπνπ θαη ην νκψλπκν γεθχξη,223 έλα απφ ηα κεγαιχηεξα γεθχξηα
ησλ Βαιθαλίσλ, πνπ θηίζηεθε ηνλ 16ν αη. απφ ηνλ Άγ. Βεζζαξίσλα θαη αλαηηλάρηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. (εηθ.8)
Με θαηεχζπλζε ην ρσξηφ Πεηξσηφ, ζην βάζνο ηεο ραξάδξαο ηνπ Ληαζθνβίηηθνπ ξέκαηνο, πςψλεηαη ην πεξίθεκν πέηξηλν γεθχξη ηνπ Πεηξσηνχ (13νοαη.). Φειφηεξα, θξέκεηαη
ην ρσξηφ Πεηξσηφ, φπνπ θαηά ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο ππήξραλ νη πφιεηο Αιφπε θαη
Δζνπία. Δδψ βξίζθεηαη θαη ν κεγάινο ζε δηαζηάζεηο Η. Ναφο Αγ. Νηθφιανπ κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 19νπ απφ ληφπηεο ιαμεπκέλεο αξγέο πέηξεο. Μεηά ην Πεηξσηφ, ην ρσξηφ Καιή Κψκε κε ηνλ λαφ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε πσξνιηζηθφ ηέκπιν, θαη πην
θάησ ην ρσξηφ Διιεληθά κε ηνλ επηβιεηηθφ λαφ ηεο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ.
Δπηζηξέθνληαο πξνο ην Πεηξσηφ θαη κε θαηεχζπλζε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ην Αλζεξφ,
μερσξίδεη ην κεγάιν ηνμσηφ γεθχξη ηεο Καξπάο (Σξηδψινπ) ηνπ 13νπ αη. θαη ςειφηεξα ζην
ρσξηφ Καξπά δεζπφδεη ν Η. Ναφο Αγ. Νηθφιανπ κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ
ηεξνχ βήκαηνο ηνπ 17νπ αη θαη ην αμηφινγν μπιφγιππην ηέκπιν. (εηθ. 9 α, β )
ην Αλζεξφ, ζε πςφκεηξν 800κ., έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ρσξηά ηεο Αξγηζέαο, ζψδνληαη
νη Η. Μνλέο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Μπνπθνβφηζαο θαη Γελεζίνπ Θενηφθνπ Καηνπζίνπ κε
220

https://www.katafylli.gr/index.php/to-katafylli
http://www.argyri.gr/place.php
222
http://www.religiousgreece.gr/epirus-thessaly/-/asset_publisher/bD2Iayf9w5H8/content/iera-monemetamorphoseos-tou-soter-1
223
http://www.dimosargitheas.gr/el/blog/politismos/1000-i-gefyra-korakou-stis-perigrafes-ton-periigiton
221
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ηνηρνγξαθίεο ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηψλα θαη αμηφινγν θεηκειηαθφ πινχην πνπ θηινμελείηαη
ζην εθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν Αλζεξνχ.
Σν Μεζνβνχλη είλαη ην επφκελν ρσξηφ πνπ ζπλαληά ν επηζθέπηεο ζηελ επηζηξνθή γηα ην
Μνπδάθη, έλα απφ ηα παιηφηεξα ρσξηά ηεο Αξγηζέαο φπνπ θαη ε Η. Μνλή Γελεζίνπ Θενηφθνπ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ κέζα ζε έλα επηβιεηηθφ θπζηθνχ θάιινπο ηνπίν.
ηελ δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο ηειεπηαίνη ζηαζκνί είλαη ην ρσξηφ Θεξηλφ, φπνπ νη αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηε ζέζε «Μνπηζηάξα» Θεξηλνχ έθεξαλ ζην θσο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο (4νο-1νο αη. π.Υ.) θαη πην θάησ ην ρσξηφ Αξγηζέα (Κλίζνβν), (950 κ.) πνπ ηαπηίδεηαη
απφ πεξηεγεηέο κε ηελ πξσηεχνπζα ηεο Αζακαλίαο. ηε ζέζε «Διιεληθά» ην αξραίν λεθξνηαθείν (4νο π.Υ. αη), απνηειεί έλα απφ ηνπο πην αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
ηεο πεξηνρήο. (εηθ.10)
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5.3.3.2 Αλάιπζε SWOT πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ

Ζ αλάιπζε SWOT ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Γ. Αξγηζέαο παξνπζηάδεη ηα δπλαηά ≠ αδχλακα ζεκεία θαζψο θαη ηηο απεηιέο ≠ επθαηξίεο κε ζηφρν ηελ
δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ. Πξνέθπςε θαηφπηλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπλάγνληαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ηεο γξάθνπζαο θαζψο θαη ηελ ζπλέληεπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Γ. Αξγηζέαο θ. Αζαλαζίνπ Καξαγεψξγνπ.
Γπλαηά Σεκεία (Strengths)
 Πινχζηα ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά
 εκαληηθφο αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ
πφξσλ (Η. Μνλέο, Η. Νανί, ηεξά πξν-

Αδύλαηα ζεκεία (Weaknesses)
 Αθαηάιιειν νδηθφ δίθηπν
 Έιιεηςε επαξθνχο αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ
 Αλεπαξθήο πξνβνιή ησλ κλεκείσλ
 Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ

ζθπλήκαηα, κεηαβπδαληηλά κλεκεί-

 Απνπζία έληαμεο ησλ δηαδξνκψλ ζε πξν-

α, αξραηνινγηθνί ρψξνη, κνλφηνμα

γξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη πινπνίε-

πεηξσηά γεθχξηα)

ζεο

 Σνπίν εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο
 Βηνπνηθηιφηεηα
 Παξαδνζηαθνί νηθηζµνί θαη παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή
 Δπξσπατθφ κνλνπάηη Δ4

 Διιηπήο ςεθηαθή πξνβνιήο θαη ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ
 Αλεπαξθήο ζπλεξγαζία κε εκπιεθφκελνπο
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ
 Υακειή ελδνπεξηθεξεηαθή ζπλδεζηκφηεηα
 Μεησκέλνη δεκνηηθνί πφξνη θαη αλεπάξθεηα ρξεκαηνδνηήζεσλ
 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ρνξεγψλ
 Μείσζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαη πεξηνδηθή θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο κε πςειφηεξν πνζνζηφ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο
 Υακειφο βαζκφο εμσζηξέθεηαο
 Δπηθπιαθηηθή ηάζε θαη εζσζηξέθεηα ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε θαηλνηφκνπο δξάζεηο
αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο
 Αλεπάξθεηα ππνδνκψλ: ειάρηζηα θαηαιχκαηα δηακνλήο θαη έιιεηςε ρψξσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
 Διιηπέο ζηξαηεγηθφ πιάλν πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ ζηνλ πνιηηηζκφ
 Αλαμηνπνίεηνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο
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απφ ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο

Δπθαηξίεο (Opportunities)
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνµήο
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζπληήξεζεο ησλ κλεκείσλ

Απεηιέο (Threats)
 Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα
 Κίλδπλνο εγθαηάιεηςεο ησλ ρσξηψλ

 Ο εμσξαίζκφο θαη ε αλαβάζκηζε

ιφγσ αλεπάξθεηαο ππνδνκψλ δηα-

ησλ κεηαβπδαληηλψλ κλεκείσλ σο

βίσζεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κή-

ρψξνπο ιαηξείαο

λεο

 Ζ επθαηξία αλάδεημεο ησλ κλεκεηα-

 Αξλεηηζκφο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο

θνχ απνζέκαηνο κέζσ επξσπατθψλ

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο μέλνπο επελ-

πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ

δπηέο, έιιεηςε εζεινληηζκνχ θαη

 Ζ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ

απνκφλσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσ-

 Ζ ελίζρπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ

ξηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ

κνξθψλ ηνπξηζκνχ
 Ζ ελίζρπζε ηνπ πξνζθπλεκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ
 Πξνζέιθπζε επελδπηψλ

θνηλνηήησλ
 Με ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο απφ
θξαηηθνχο θνξείο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο

 Ζ έληαμε ζε πξνγξάκκαηα πξνζηα-

 Ακθηβνιίεο επηηπρνχο έθβαζεο θαη

ζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πε-

αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ δε-

ξηβάιινληνο

κηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ

 Ζ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ:
 Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ

 Πξνρεηξφηεηα ζηηο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο κνξθψλ ήπηνπ ηνπξηζκνχ
 Καζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζεο

 Σνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ

κεγάισλ έξγσλ, πνπ απνδπλακψ-

 Σνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαιπκά-

λνπλ νηθνλνκηθά ηελ πεξηνρή

ησλ θαη εζηίαζεο
 Πεξηβαιινληηθψλ ζπιιφγσλ
 Ζ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο

 Υακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα
 Καη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
κφληκσλ θαηνίθσλ

εμσζηξέθεηαο
 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο
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Σπκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε γηα ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπο, πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία δξάζεσλ αλαδσνγφλεζεο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, θαη πνιηηηζκηθά.
Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο, πξνβιέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία κλεκείσλ θαη ρψξσλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη παξάιιεια πξνβιέπεη ηελ
αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ζπκβάιινληαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Θεζζαιηθψλ Αγξάθσλ, κε ηε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο ζε νξεηλφ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν ηεο Νφηηαο Πίλδνπ.
Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο νξεηλήο Αξγηζέαο, αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο σο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο είλαη ε αδπλακία πξνζέιεπζεο επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή,
ιφγσ ηνπ δχζβαηνπ νξεηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ε έιιεηςε θαηαιιήισλ ππνδνκψλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ε πξννδεπηηθή κείσζε ηεο κφληκεο θαηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Αξγηζέαο, σο πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ νξεηλήο θαη κεηνλεθηηθήο πεξηνρήο, πξέπεη λα έρεη αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγηθφηεηα
ζηελ αμηνπνίεζε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ
γηα ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ην εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηή-επηζθέπηε θαη λα δηαζθαιίδεη
ηνπο φξνπο ππέξβαζεο ηεο απνκφλσζεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα, δηαθπιάζζνληαο ην ηνπίν, ηε βηνπνηθηιφηεηα & ηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζπλδένληαο
ηνλ πνιηηηζκφ κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (ηνπηθή θνπιηνχξα, πξντφληα θιπ). Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο πνιηηηζκνχ, ζα πξνζθέξεη επηπιένλ θίλεηξα ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηαπηφρξνλα ε
ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη κε εζεινληέο, ζα εληζρχζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ.
Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο, δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηνλ
ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ Bottom up (εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ) αληηκεηψπηζεο, εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε έλα νιηζηηθφ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, κε πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο ζπληζηψζεο, αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο απηνχο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη καθξνπξφζεζκα ζε εζληθφ επίπεδν.
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Ζ κεηαηξνπή ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηνπ ηόπνπ, είλαη εθηθηή, εθφζνλ θαζνξηζηεί πιάλν ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ θαη παξάιιεια αλαδήηεζεο θαη δηεθδίθεζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ επηδίσμε
θαη ε επηηπρήο πινπνίεζε ησλ δχν απηψλ πξνυπνζέζεσλ, ζα νδεγήζεη κεηαμχ ησλ άιισλ
θαη ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ δεηνχκελνπ ηεο κφληκεο θαηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηηο αθφινπζεο αξρέο:
 χλδεζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
 Αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
 Γεκηνπξγία θνξέσλ πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ
 Γηθηχσζε θαη ζπλέξγεηα κε άιινπο ΟΣΑ
 Γηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο κε έξγα κε αεηθφξν ραξαθηήξα
 Δλίζρπζε ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο πνιηηηζκνχ κε παξάιιειε πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
 Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ, πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη άληιεζε πφξσλ απφ ηδησηηθή ή δεκφζηα ρνξεγία, επξσπατθά πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα
γηα νξεηλέο & κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην πνιηηηζηηθψλ
πξντφλησλ
ην ζρέδην ηεο ΚΑΠ (Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020224, πνπ
επηηεχρζεθε κεηαμχ ησλ ηξηψλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην,
Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνβιέπεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο «πξάζηλε» αγξνηηθή πνιηηηθή, ε πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ σο κέξνο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε
πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, επηδηψθνληαο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ‟ απηφ ην
πιαίζην, ν δήκνο δχλαηαη λα εληζρπζεί κε ρξεκαηνδφηεζε ελίζρπζεο ζηελ αλάδεημε ηνπ
θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο.
Με ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ελδνγελνχο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ρσξηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νξεηλνχ δήκνπ Αξγηζέαο, ε απνηειεζκαηηθή αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ
πφξσλ, σο ην βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηφπνπ, ζα απνηειέζεη βαζηθφ πα224

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20110526FCS20313+0+DOC+XML+V0//EL#title8
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ξάγνληα αλαδσνγφλεζεο ηεο πεξηνρήο, ελδπλακψλνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ.
Ζ νξζνινγηθή θαη δηαθαλήο δηαρείξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηνπ Γ. Αξγηζέαο, κε ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο γξαθηθήο νκνξθηάο ησλ βνπλψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ
ηνπίσλ, δχλαηαη λα επελδχζεη ζε κηα πνιηηηζκνθεληξηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή κε νιηζηηθφ ραξαθηήξα, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ,
κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο
εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή, νξζνινγηθή θαη αεηθφξν
εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ
2. ζπκκεηέρνληαο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα πξνβνιήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο κλεκεηαθνχ απνζέκαηνο, δεκηνπξγίαο δηθηχνπ εθθιεζηαζηηθψλ κνπζείσλ θαη κεηαβπδαληηλψλ κλεκείσλ θαη επξείαο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ
3. πξνζειθχνληαο ρνξεγίεο θαη δσξεέο,
4. επαηζζεηνπνηψληαο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, κε ηελ αλαβίσζε
εζίκσλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
Με ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη ε επηξξνή ηεο δπλακηθήο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επέλδπζε ηνπ δήκνπ
ζηνλ πνιηηηζκφ, ζα είλαη πνιπάξηζκα θαη επεξγεηηθά σο πξνο ηελ θνηλσλία,ηελ νηθνλνκία,
ην πεξηβάιινλ θαη ηελ απαζρφιεζε, γηα κηα αμηνβίσηε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
Σέινο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ-θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ νηθηζκψλ ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζπλεπψο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, επηβάιεηαη ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θαη ε πηνζέηεζε κηαο Δληαίαο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο θαη κηαο
Κνηλήο Πνιηηηζηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο.
Σα ρσξηά ηεο ρψξαο καο, εηδηθά ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ εξεκψλνπλ. Οη
κφληκνη θάηνηθνη ην ρεηκψλα ιηγνζηεχνπλ ελψ ην δχζβαην νδηθφ δίθηπν εληείλεη ηελ απνκφλσζε ηνπο.
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Ζ αλάγθε γηα μαλαδσληάλεκα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
θνηλσληθννηθνλνµηθήο ζπλνρήο απνηειεί ην ζηνίρεκα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο
ρψξαο καο, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνγξαθηθήο απνςίισζεο µε ηελ ελίζρπζε
ππνδνκψλ, κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θάζε παξαγσγηθνχ πφξνπ κε έκθαζε ζηνπο πνιηηηζηηθνχο.
Οθείινπκε λα αθνπγθξαζηνχκε ην θπζηθφ, ιηηφ, απζεληηθφ ηξφπν δσήο θαη ηνλ πνιηηηζκφ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, πνπ αξλείηαη
λα ππνθχςεη ζηελ θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ιήζεο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξννπηηθέο δηαθχιαμήο ηνπ.
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