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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο πολιτισμός χαρακτηρίζεται ως εργαλείο ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας.
Είναι σημαντικό να επικεντρωθεί κανείς στις πτυχές του πολιτισμού και τις
δυνατότητες που δίνει για εξέλιξη. Το πεδίο εφαρμογής στην περίπτωσή μας είναι ο
Δήμος Θέρμης, ο οποίος δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον
και για το λόγο αυτό παρατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις που θέτουν το
κεφάλαιο πολιτισμός σε νέα βάση. Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να αναδείξει
την επίτευξη της πολιτιστικής ανάπτυξης ακόμα και σε ‘’άγονα’’, εκ πρώτης όψεως,
πολιτιστικά περιβάλλοντα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του πενταετούς πλάνου ενός
δήμου, το οποίο αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική ανάπτυξη
τοποθετείται πάνω σε ρεαλιστικές βάσεις. Στόχος είναι το ερώτημα αν η πολιτιστική
ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε ανάπτυξη. Όλα αυτά
μέσα σε ένα περιβάλλον που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση.

ABSTRACT
Culture is considered to be a tool of progress, employment and prosperity. It is
crucial to focus on the aspects of culture and its potential to subserve further
progress. In the given case, the purview is the municipality of Thermi, which does not
feature any special cultural interest, and for this reason some specific suggestions
are cited; these will lay new foundations for the field of culture. This project will
make an attempt to point out the achievement of cultural development even in
apparently barren cultural environment. This is accomplished through a five-year
plan of a municipality, which reflects how the cultural development is set on a
realistic basis. The intention is to question whether the cultural development can
lead the regional authorities to progress; with all these conducted under the
European Union.

Περιεχόμενα
1.
1.2

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ................................................................................... 5
Η έννοια της Πολιτιστικής Πολιτικής ..........................................................10

1.3 Η έννοια της Πολιτιστικής Ανάπτυξης .............................................................12
1.4 Τοπική αυτοδιοίκηση .....................................................................................17
1.5Ευρώπη 2020 ..................................................................................................20
2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ....................................................................................................22
2.1 Εργαλεία πολιτιστικής ανάπτυξης ..................................................................22
2.2 Χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό ............24
2.2.1 Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020..............................................24
2.2.2 Χρηματοδότηση του πολιτισμού από την ΕΕ για την επίτευξη διαφορετικών
στόχων ................................................................................................................25
2.2.3 Έμμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. ...................................................26
2.3 Οι δυνατότητες ενός δήμου για πολιτιστική ανάπτυξη μέσω του Καλλικράτη 31
3.ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ....................33
3.1 Διαθέσιμοι πόροι πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης .......................39
3.2 Στόχοι και απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη του πλάνου .....................56
3.3Παρακολούθηση-Σχεδιάγραμμα .....................................................................64
4. Συμπεράσματα ................................................................................................72
Βιβλιογραφία ......................................................................................................75
Παράρτημα 1 .......................................................................................................78
Παράρτημα 2 .......................................................................................................81

Πρόλογος
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης. Εκείνο
που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η αξία του πολιτισμού σε οικονομικό, κοινωνικό
αλλά και ουσιαστικά πολιτιστικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε
να καλύψουμε το ευρύ αυτό φάσμα, το οποίο περικλείει η πολιτιστική ανάπτυξη. Η
πολιτιστική ανάπτυξη, όμως, είναι συνυφασμένη και με την πολιτική, κάτι το οποίο
εκπορεύεται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό,
όπως και κανόνες. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η πολιτική είναι εργαλείο
ανάπτυξης και άρα είναι αναγκαίο για την δόμηση ενός μοντέλου πολιτιστικής
ανάπτυξης.
Το έδαφος όπου θεωρείται σκόπιμο να δομηθεί ένα μοντέλο πολιτιστικής
ανάπτυξης, δεν είναι άλλο από την κοινωνία, τους ίδιους τους ανθρώπους. Έχοντας
υπόψη αυτό, είναι σαφές, ότι τα όρια και τους περιορισμούς θα τους θέσει η
πολιτική. Με τον τρόπο αυτό δικαιολογούμε τον τίτλο, που θέτει τα όρια πολιτικής
με τα οποία θα κινηθεί το μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης και θα προσπαθήσουμε
να καταδείξουμε. Από τη μια πλευρά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Επιτροπή, η οποία βάζει κανόνες, αλλά δίνει και εργαλεία. Από την άλλη πλευρά
όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε και το στενότερο πλαίσιο, αυτό ενός Καλλικρατικού
Δήμου, όπως του Δήμου Θέρμης, που εκ πρώτης όψεως δεν τυγχάνει κλασσικών
στοιχείων πολιτισμού, όπως είναι διάσημα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ
δεν απαντώνται στοιχεία κλασσικών μορφών τουρισμού, όπως η θάλασσα
(παραλίες, λιμάνι κλπ) και το βουνό (κάτι το οποίο συναντάται στα ορεινά Βασιλικά,
ωστόσο είναι σε αρκετά αρχικό στάδιο.
Για τη συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία συλλογής
δεδομένων, συνεντεύξεις με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον
πολιτισμό, αλλά και πλάνα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες πόλεις τόσο
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Επιπλέον για την εργασία αυτή έχει γίνει
εκτενής έρευνα στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Θέρμης για την περίοδο 2014-2019. Τέλος στην
εργασία αυτή συμπεριλήφθηκαν και άλλες πηγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την
θεωρητική της βάση.

1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο κεφάλαιο αυτό, θα εξεταστούν όσο το δυνατόν εν συντομία, οι ορισμοί οι οποίοι
αναφέρονται στο μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας. Για τον λόγο αυτό, στο παρών κεφάλαιο
αναφέρονται τόσο οι έννοιες που αφορούν τον πολιτισμό, όσο και εκείνες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του προγράμματος Ευρώπη 2020. Ιδιαιτέρως αναφορικά με το
πρόγραμμα Ευρώπη 2020, ο λόγος που αυτό συγκαταλέγεται στο παρόν κεφάλαιο, έχει να
κάνει με την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου, στο οποίο δομείται το πλάνο. Μάλιστα
αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα Ευρώπη 2020, διαμορφώνει ένα πλαίσιο
ανάπτυξης, μια συγκεκριμένη προοπτική η οποία είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη.

1.1 Η έννοια του Πολιτισμού
Οι έννοιες και οι ορισμοί, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν, ώστε να γίνει σαφές
πάνω σε ποια βάση στηρίχθηκε το πλάνο και τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται
από την εργασία αυτή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, τι
περιλαμβάνει η έννοια πολιτισμός. Ο πολιτισμό είναι “το σύνολο των υλικών και
πνευματικών δημιουργημάτων του ανθρώπου σε ορισμένη χώρα ή εποχή.”1 Ένας
άλλος πληρέστερος ορισμός για τον πολιτισμό είναι αυτός που δίνεται από την
UNESCO.
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ = είναι ολόκληρο το πλέγμα των πνευματικών, υλικών, διανοητικών
και συναισθηματικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν μια κοινωνία ή μια
κοινωνική ομάδα και αποτελούν τα στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητάς της. Σ’
αυτά περιλαμβάνονται τρόποι ζωής, παραδόσεις, αντιλήψεις, τέχνες και γράμματα,
και ότι στο σύστημα των ηθικών αξιών τους εντάσσονται τα θεμελιώδη Δικαιώματα
του Ανθρώπου.
Περιλαμβάνει τόσο τον επίσημο όσο και τον λαϊκό πολιτισμό και δεν περιορίζεται
στην υπάρχουσα πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εμπλουτίζεται συνεχώς από τη
Μνήμη και τη Δημιουργικότητα. Δεν είναι εσωστρεφής αλλά γονιμοποιείται από τις
έξωθεν πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις.
Ακόμα ο πολιτισμός συνδέεται με μια δυναμική σχέση με την Παιδεία, μέσω της
«ελευθερίας της έκφρασης», της ελευθερίας της συμμετοχής και της ελεύθερης

1
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Αθήνα, Οκτώβριος 2015, διαθέσιμο στο:
http://www.platanias.gr/files/items/2/2600/ekthesh_1_final_13_10_2015.pdf?rnd=1453095960, προσπελάστηκε στις
21/1/2018, σελ. xvi-xviii
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Ο λόγος παράθεσης του συγκεκριμένου ορισμού, οφείλεται στο ότι αποτυπώνει
αρχικά μια κοινή συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ για το τι σημαίνει
πολιτισμός και κατά δεύτερον περικλείει το σύνολο της έννοιας του πολιτισμού.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός είναι μια αφηρημένη έννοια, η οποία πολύ
συχνά χρειάζεται αποσαφήνιση για το τι ακριβώς προσδιορίζει. Δεν είναι τυχαία η
λεξιλογική σύγχυση, που εμφανίζεται στην αγγλική γλώσσα με δύο όρους
civilization και culture. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη του
διαχωρισμού του πολιτισμού ως αξίας (culture) και του πολιτισμού ως ιστορίας
(civilization). Ο πολιτισμός ως αξία, έχει να κάνει περισσότερο με την συμπεριφορά
των ανθρώπων απέναντι σε κάθε έμψυχο ή άψυχο ων. Ο πολιτισμός ως ιστορία
είναι η παρουσία και οι διαδικασίες μιας ομάδας ανθρώπων με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, τοποθετημένη στο χώρο και στο χρόνο. Με τη διαφοροποίηση
αυτή ο πολιτισμός (culture) είναι κάτι πιο διευρυμένο από την κουλτούρα
(civilization). Ο πολιτισμός εμπεριέχει το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ η
κουλτούρα ένα μέρος αυτής. Η θεωρία αυτή ακολουθεί την ονομαζόμενη Γαλλική
ανθρωπολογική σχολή σκέψης και όχι τη Γερμανική, η οποία ταυτίζει αυτές τις δύο
λέξεις.3
Αποσαφηνίζοντας την έννοια του πολιτισμού, θα πρέπει να αποτυπωθεί η έννοια
του πολιτιστικού περιβάλλοντος, πηγαίνοντας από το γενικό στο ειδικό, από την
έννοια του πολιτισμού, στην έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το πολιτιστικό
περιβάλλον είναι “το σύνολο των ανθρωπογενών στοιχείων πολιτισμού, όπως αυτά
διαμορφώθηκαν από την παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και
όπου ανήκουν οι αρχαιότητες, μνημεία, ιστορικοί τόποι και γενικότερα ό,τι
αποκαλούμε καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας (αρ. 24§1 Σ σε
συνδυασμό με το αρ. 24 § 6 Σ).”4
Ένας άλλος ορισμός ο οποίος θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, είναι εκείνος της
πολιτιστικής κληρονομιάς5. “Η Πολιτιστική Κληρονομιά, ως εννοιολογικός
προσδιορισμός του «πολιτιστικού περιβάλλοντος», αποτελείται από τα πολιτιστικά
2

Ευφροσύνη Μπαλασσά – Φλέγκα, PhD Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτισμός: «Μνήμη και Δημιουργικότητα – Η
Οικουμενική
Διακήρυξη
της
UNESCO
για
την
πολιτισμική
ποικιλομορφία»,
,
διαθέσιμο
στο:
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiQrOm72uTXAhWEaRQKHf7yCN04ChA
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Αναλυτικά για την πολιτιστική κληρονομιά βλέπε παράρτημα 1

αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας,
συμπεριλαμβανομένων των Χωρικών Υδάτων, καθώς και άλλων Θαλάσσιων Ζωνών,
στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Η Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει τα υλικά πολιτιστικά αγαθά [μνημεία
(αρχαία και νεότερα – κινητά και ακίνητα), αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.], τα άυλα
πολιτιστικά αγαθά (εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες, οι οποίες
περιέχουν πολιτιστικές μαρτυρίες) και τα χωρικά σύνολα που συνίστανται σε
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους (εδαφικές, θαλάσσιες, λιμναίες ή
ποτάμιες εκτάσεις που απετέλεσαν τον χώρο ιστορικών ή μυθικών γεγονότων και
μπορούν να οριοθετηθούν στο χώρο) (Ν. 3028/2002).”6
Προτού ωστόσο αποσαφηνιστούν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα υλικά
πολιτιστικά αγαθά, θα πρέπει να διευκρινιστεί τι νοείται ως πολιτιστικό αγαθό. “Ως
Πολιτιστικά Αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και
συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου (Ν. 3028/2002).“7 Στα πολιτιστικά
αγαθά περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και οι ιστορικοί τόποι.
Σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους αναφέρονται τα εξής: “Ως "Αρχαιολογικοί
Χώροι" νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς,
οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία
μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους
αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι
αρχαιολογικοί χώροι
περιλαμβάνουν
και το απαραίτητο ελεύθερο
περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική,
αισθητική και λειτουργική ενότητα (Ν. 3028/2002). Η χρήση του όρου
«Αρχαιολογικός Χώρος» προϋποθέτει απαραίτητα την έκδοση κήρυξης μέσω
σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠ.ΠΟ., η οποία έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.”8
Από την άλλη πλευρά, ως ιστορικοί τόποι “νοούνται είτε γεωγραφικές εκτάσεις στην
ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν ή που
υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών
γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι
περιέχονται μνημεία μεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και
της φύσης μεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και
ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των
οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής,
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τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή
επιστημονικής σημασίας τους (Ν. 3028/2002).”9
Πέραν αυτών, στον ορισμό των πολιτιστικών αγαθών συγκαταλέγονται και τα
Μνημεία, τα οποία “αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική
κληρονομιά της χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία.” 10 Τα
μνημεία, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τα ακίνητα μνημεία, τα κινητά μνημεία και
τα αρχαία μνημεία.
“Ως Ακίνητα Μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος
και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή
ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της
θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να
μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία
συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και
λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο
περιβάλλον τους (αρχαίο περιβάλλον, σημερινό περιβάλλον των αρχαίων
μνημείων), που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική,
αισθητική και λειτουργική ενότητα (Ν. 3028/2002). Ο χαρακτηρισμός ακινήτου
μνημείου είναι δυνατόν να αφορά και κινητά που συνδέονται με ορισμένη χρήση
του ακινήτου, τις χρήσεις που είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα του ως μνημείου,
καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού.” 11 Ενώ κινητά μνημεία είναι
εκείνα όσα δε θεωρούνται ακίνητα. 12
Τα μνημεία χωρίζονται σε αρχαία και σύγχρονα, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον
χρονικό προσδιορισμό των μνημείων μια επιπρόσθετη διαφοροποίηση, θέλοντας
ίσως ο νομοθέτης να προσδώσει μια βαρύτητα στα μνημεία αυτά. “Ως Αρχαία
Μνημεία ή «αρχαία» νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους
προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και
χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20
του Ν. 3028/2002. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και
παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την
ανθρώπινη ύπαρξη (Ν. 3028/2002).” 13
Ένα άλλο στοιχείο πολιτιστική κληρονομιάς είναι και άυλα πολιτιστικά αγαθά, όπως
ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω. “Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις,
9
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δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές
παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που
αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού λαϊκού και λόγιου πολιτισμού (Ν.
3028/2002).” 14 Μάλιστα, το στοιχείο του άυλου πολιτιστικού αγαθού, είναι κάτι το
οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την περιοχή του Δήμου Θέρμης, λαμβάνοντας
υπόψη την πολιτιστική ποικιλομορφία των δημοτών.
Πέραν των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, ο πολιτισμός αντικατοπτρίζεται και στο
φυσικό περιβάλλον, με κάποιες περιοχές να χαρακτηρίζονται Τοπία ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλους και κάποιες άλλες ως Περιοχές Προστασίας Πολιτιστικού
Περιβάλλοντος. Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι “η έκταση που
περιλαμβάνει σημαντικό, τμήμα φυσικού περιβάλλοντος με αξιόλογη αισθητική
αξία, η οποία χρήζει προστασίας και διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών
πόρων και όπου επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί και απαγορεύσεις στις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος και ο περιορισμός
της δόμησης, η θέσπιση ειδικών μορφολογικών στοιχείων στα κτίρια και στις
διάφορες κατασκευές κ.λπ. Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους προβλέπονται
από τον Ν. 1465/1950, ο οποίος συμπληρώνει τον Ν. 5351/1932 «Περί
αρχαιοτήτων». Η αρμοδιότητα για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)
περιήλθε από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, βάσει του ΠΔ 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α).” 15
Ως Περιοχές Προστασίας Πολιτιστικού Περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται “η γενική
κατηγορία γεωγραφικών εκτάσεων που περιλαμβάνει όλα τα είδη
προστατευομένων περιοχών από τη νομοθεσία, με κανονιστικές διατάξεις που
δημοσιεύονται από το εκάστοτε Υπουργείο που ανήκει η Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού, και από άλλους συναρμόδιους φορείς, στις οποίες ασκείται έλεγχος
ή/και περιορισμός των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και κυρίως της δόμησης.
Τέτοιες περιοχές είναι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Ζώνες Προστασίας Α’ και Β’, οι
Ιστορικοί Τόποι, οι Περιβάλλοντες Χώροι μεμονωμένων ή συνόλων μνημείων, καθώς
και οι Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας.”16
Οι παραπάνω ορισμοί προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ όσα
αναλυτικά περιγράφονται, συγκροτούν το πολιτιστικό περιβάλλον.
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1.2 Η έννοια της Πολιτιστικής Πολιτικής
Η πολιτιστική ανάπτυξη είναι το βασικό εργαλείο της πολιτιστικής πολιτικής και
θεωρείται σκόπιμο να εστιάσουμε σε πρώτη φάση στην έννοια της πολιτιστικής
πολιτικής. Η πολιτιστική πολιτική είναι ο θεμέλιος λίθος, όπου δομείται η
πολιτιστική ανάπτυξη και ως εκ τούτου η εστίαση στην πολιτιστική πολιτική είναι
απαραίτητη για να την αντιληφθούμε και να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο
πλάνο ανάπτυξης. Η πολιτιστική πολιτική σύμφωνα με τον Fabrizio αποτελείται από
«συγκλίνουσες συλλογικές πράξεις που στοχεύουν στην επίτευξη ορισμένων
σκοπών με τον προγραμματισμό της χρήσης ορισμένων πόρων»17. Ο ορισμός είναι
αρκετά γενικός και μάλλον τυγχάνει ποικίλων εφαρμογών, παρόλα αυτά όμως θα
πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι από τους πρώτους ορισμούς σχετικά με το
ζήτημα (1981).
Κατά την Unesco η πολιτιστική πολιτική «είναι σύνολο κοινωνικών πρακτικών,
συνειδητών και διακριβωμένων παρεμβάσεων ή μη παρεμβάσεων που έχουν στόχο
την ικανοποίηση κάποιων πολιτιστικών αναγκών με την υπέρτατη δυνατή χρήση
όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων, που μια δεδομένη κοινωνία διαθέτει, σε
μιαν ορισμένη στιγμή. Κι ακόμη η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζει κάποια
κριτήρια της πολιτιστικής ανάπτυξης και να συνδέει τον πολιτισμό με τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη»18.
Έχοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος ορισμός διατυπώνεται το 1969,
αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, ως
παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης, είναι από τη σύλληψή της, αναπόσπαστο
κομμάτι της πολιτιστικής πολιτικής.
Ένας άλλος ορισμός σχετικά με την πολιτιστική πολιτική καταγράφεται σε έκθεση
του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1997, με μία διαφορετική διατύπωση, ίσως πιο
πρακτική, αναφορικά με την εφαρμογή της. Ο συγκεκριμένος ορισμός αναφέρει
πως η ‘’πολιτιστική πολιτική είναι το συνολικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τα μέτρα
που παίρνει το κράτος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τον
πολιτιστικό τομέα. Η πολιτική αυτή απαιτεί το σαφή καθορισμό των σκοπών και των
απαραίτητων μηχανισμών για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή
της’’19. Θα λέγαμε λοιπόν, ότι μέσω της διατύπωσης αυτής, ο πολιτισμός
χαρακτηρίζεται ως εργαλείο πολιτικής και μοχλός ανάπτυξης και όχι κάτι αόριστο,
το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο το κοινωνικό σύνολο και τις πολιτικές
ιδεολογίες.
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Η ‘’πολιτιστική πολιτική είναι ένα σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων, που
συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα για να επιτευχθεί η ενίσχυση και η διάδοση του
πολιτιστικού φαινομένου μιας κοινότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο’’20,
αναφέρει η Κόνσολα. Θα λέγαμε ότι είναι ένας ακριβής ορισμός, ο οποίος
συνδέεται άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα. Λόγω αυτής ακριβώς της
ιδιαιτερότητάς του, είναι αρκετά χρήσιμος κατά τη δημιουργία ενός πλάνου στην
ελληνική πραγματικότητα. Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να αντιληφθούμε το
πραγματικό θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επέλθει η πολιτιστική ανάπτυξη και
αυτό δεν είναι άλλο, από την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που
ισχύουν.
Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν, ότι είναι αναγκαίο να ανατρέξουμε στη βάση της
έννοιας της πολιτιστικής πολιτικής με την οποία και θα ασχοληθούμε εκτενώς.
Σύμφωνα με την κ. Κόνσολα, η πολιτιστική πολιτική είναι ένα σύστημα σκοπών,
καθώς στην πολιτική υπάρχει ένας σκοπός, για τον οποίο γίνεται κάτι. Με τον όρο
όμως σύστημα, συνδέει την έννοια του σκοπού με εκείνες των μέσων και των
φορέων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι για τη
δημιουργία ενός αναπτυξιακού προγράμματος, θα πρέπει να υπολογίζει την ύπαρξη
των μέσων, που έχει στη διάθεσή του. Η γνώση των μέσων, που έχει κανείς να
διαχειριστεί, του δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθεί το κατά πόσο είναι εφικτό να
ξεκινήσει το έργο, δείχνοντας παράλληλα και τα όριά του. Το τρίτο ζητούμενο, που
τίθεται είναι οι φορείς, οι οποίοι αναλογικά με τη δυναμικότητά τους (εννοώντας τα
άτομα, τα οποία συμμετέχουν στον εκάστοτε φορέα και την απήχηση που έχει)
μπορούν είτε να αναλάβουν εξολοκλήρου ένα έργο, είτε να συμβάλουν
αποφασιστικά στην επιτυχία του έργου, είτε ακόμα και να συμπληρώνουν το ένα το
άλλο.
Το σύστημα αυτό των τριών πτυχών, σκοπού, μέσων και φορέων, συνδυάζονται σε
ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση και τη διάδοση του πολιτιστικού στοιχείου
μιας κοινότητας. Στο σημείο αυτό του ορισμού βλέπουμε ότι η πολιτιστική πολιτική
δε στοχεύει απλά στην ενίσχυση του πολιτιστικού φαινομένου αλλά και στην
διάδοσή του. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η πραγματική ανάπτυξη, που είναι το
ζητούμενο της πολιτιστικής πολιτικής, είναι απόρροια της διάδοσης της πολιτιστικής
ιδιαιτερότητας μιας περιοχής, που την κάνει πόλο ενός ιδιαίτερου πολιτιστικού
στοιχείου. Η ιδιαιτερότητα είναι στοιχείο ανάπτυξης, είναι καινοτομία, και όταν
μιλάμε για πολιτισμό και παράδοση θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι μια
καινοτομία, που μπορούμε να την ανακαλύπτουμε διαρκώς και να συνεχίσει να έχει
την ίδια δυναμική μιας καινοτομίας. Ωστόσο, ο ορισμός της Κόσνολα, προσθέτει στο
τέλος ένα ακόμη σκέλος, που κάνει λόγο για μια δεδομένη χρονική στιγμή,
εννοώντας ότι μια πολιτιστική πολιτική, ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει αρχή,
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μέση και τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα έργο, διότι μέσα από την
ολοκλήρωσή του, δε σημαίνει ότι τελειώνει η πολιτιστική πολιτική και ότι δεν
απασχολεί ξανά μια κοινότητα. Αντιθέτως, κλείνει ένας κύκλος, γίνεται αξιολόγηση
του κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτοί και στη συνέχεια καταγράφονται οι
βελτιώσεις και οι αλλαγές, που χρειάζεται να γίνουν, ώστε να εξελιχθεί η
πολιτιστική πολιτική μιας κοινότητας. Πριν όμως εμβαθύνουμε στην ουσία της
πολιτιστικής πολιτικής, είναι σημαντικό να ανατρέξουμε στους ορισμούς της
πολιτιστικής ανάπτυξης.

1.3 Η έννοια της Πολιτιστικής Ανάπτυξης
21

Πίνακας 1: Έννοιες πολιτιστικής ανάπτυξης.

Η πολιτιστική ανάπτυξη, ως εργαλείο μπορεί να γίνει αντιληπτή εξετάζοντας σε
πρώτο στάδιο την έννοια της ανάπτυξης.
’’Έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη του UNDP, περιγράφεται
η ανάπτυξη ως διαδικασία («η διεύρυνση των σχετικών ανθρώπινων επιλογών»),
όπως και ένα επίτευγμα ("το βαθμό στον οποίο, στη δεδομένη κοινωνία, οι σχετικές
αυτές επιλογές έχουν πραγματικά επιτευχθεί"). Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη
συνεπάγεται εκ προθέσεως, καθώς και μέσω ακούσιων διαδικασιών αλλαγής και
εξέλιξης προς μια νέα κατάσταση η οποία θεωρείται ως «πιο αναπτυγμένη» από ό,τι
πριν. Η ανάπτυξη όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι μια αντικειμενικά οριζόμενη
21
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έννοια, αλλά είναι μάλλον μια έννοια που είναι φορτωμένη με κάποια αξία,
κουλτούρα, πλαίσιο και χρονικά προσδιορισμένη και, ως εκ τούτου, συνεχώς
εναλλασσόμενη.
Στην πρώτη παράσταση, οι αναπτυξιακές διαδικασίες συμβάλλουν στην επίτευξη
της δημιουργίας, αναγνωρίζοντας τον πολιτισμό και την πολιτιστική πολυμορφία.
Αυτό συνεπάγεται τη διατήρηση και συντήρηση, του ενσώματου και ασώματου
πολιτισμού και την πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης. Στη δεύτερη
παράσταση, ο πολιτισμός θεωρείται ως πόρος για την ανάπτυξη και ένα μέσο για να
αντιλαμβάνονται, να ρυθμίζουν και να διαμορφώνουν διαδικασίες ανάπτυξης.
Γίνεται προσπάθεια, με εμβολιασμό ανάπτυξης, επάνω στα πολιτιστικά
περιβάλλοντα, που μεταφράζονται σε μια κουλτούρα ειδικού τρόπου εφαρμοζόμενη
στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογή των αρχών του
χωροταξικού σχεδιασμού, όχι με γενικό τρόπο, αλλά μάλλον προσαρμοσμένο στις
τοπικές συνθήκες.
Η τρίτη παράσταση αναφέρεται σε μια θεμελιώδη αλλαγή προτύπου, με την οποία η
ανάπτυξη ως τέτοια, θεωρείται ότι είναι μια πολιτιστική διαδικασία. Με τον τρόπο
αυτό, η βιωσιμότητα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ως ένα σύνολο επιλογών που
μπορεί να επιλεγεί ή να μην επιλεγεί, ή που μπορεί να ενσωματωθεί ή όχι, αλλά
μάλλον γίνεται αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής ανάπτυξης, ενσωματώνοντας
ένα παράδειγμα που είναι σε μεγάλο βαθμό από κοινού μεταξύ των φορέων
χάραξης πολιτικής, τους πολίτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ούτω
καθεξής.’’22
Βάσει των δεδομένων αυτών, γίνεται σαφές ότι, η χρήση του παράγοντα του
πολιτισμού, ως μέσου ανάπτυξης, έχει αρκετές δυνατότητες, είτε ως βασικός
παράγοντας ανάπτυξης, είτε ως κομμάτι της ανάπτυξης, είτε ως ποιοτικός
παράγοντας της ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κατανοήσει κανείς
αυτές τις τρεις πτυχές της συμβολής του πολιτισμού στην ανάπτυξη. Ως εκ τούτου
είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι προοπτικές, οι οποίες παρέχονται από τον
πολιτισμό, διότι το κάθε μοντέλο, το οποίο παρουσιάζεται, δε μπορεί να
εφαρμοστεί το ίδιο σε κάθε περιοχή. Δεδομένου ότι κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, πολιτισμικά και ιστορικά), θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα υπάρχοντα εργαλεία ανάπτυξης της περιοχής, να εξετάζονται ως προς την
απόδοσή τους και τελικά να συνδυάζονται με τα μοντέλα πολιτιστικής ανάπτυξης.
Το πρώτο μοντέλο ανάπτυξης, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παραπάνω
διάγραμμα, σχετίζεται με το όφελος που έχει η πολιτιστική ανάπτυξη από την
ευρύτερη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμός και η ποικιλομορφία μιας
περιοχής, ενισχύονται από την ανάπτυξη μιας περιοχής. Ένα τέτοιο παράδειγμα
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μπορεί να θεωρηθεί η παραχώρηση πέντε υπολογιστών τύπου desktopαπό το
ξενοδοχείο Hayatt, το οποίο εδρεύει στην περιοχή του αεροδρομίου “Μακεδονία”
της Θεσσαλονίκης, στο Λαογραφικό σύλλογο Ν. Ρυσίου “Η Αρετσού”, ύστερα από
σχετικό αίτημα του συλλόγου. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράδειγμα υπό την
έννοια ότι ένας πολιτιστικός φορέας, επωφελείται από την ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Στον ελλαδικό χώρο, το εν λόγω μοντέλο, συνήθως γίνεται αντιληπτό, όταν κάποιος
ή κάποιοι κάτοικοι μιας περιοχής έχουν επαρκή οικονομική δυνατότητα, ούτως
ώστε να ενισχύσουν το πολιτιστικό στοιχείο. Άλλα παραδείγματα τέτοιων
πρακτικών είναι τα μουσεία, που βρίσκονται στις Οινούσσες και στην Ύδρα, από
όπου κατάγονται μεγάλες οικογένειες εφοπλιστών και χρηματοδοτούν έργα, που
αυξάνουν το πολιτιστικό αγαθό των περιοχών αυτών. Όπως γίνεται αντιληπτό από
τα παραδείγματα, τα οποία έχουν τεθεί, ο πολιτισμός δεν είναι παράγοντας
ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι ένας παράγοντας, που
ενισχύεται από την ευρύτερη ανάπτυξη.
Το δεύτερο μοντέλο εστιάζει στον πολιτισμό ως μέρος της ανάπτυξης και μάλιστα
ως βασικό παράγοντα, που τη διαμορφώνει. Αυτό κυρίως αναφέρεται στο στοιχείο
της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής, που επηρεάζει την ανάπτυξη και
καθορίζει τις προοπτικές ανάπτυξης. Για παράδειγμα ο Όλυμπος, κατά μια έννοια,
είναι ένα κοινό βουνό δίχως ιδιαίτερο μέγεθος σε σχέση με ψηλότερα βουνά στο
κόσμο. Ωστόσο, η πολιτιστική αναφορά του βουνού αυτού προέρχεται από την
αρχαία ελληνική μυθολογία, κατά την οποία ήταν η κατοικία των Θεών. Ως εκ
τούτου, ο Όλυμπος αποκτά μια ιδιαίτερη πολιτιστική και τουριστική αξία, κάτι το
οποίο καθορίζει και τον τρόπο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Ένα άλλο παράδειγμα, στο οποίο δεν είναι ξεκάθαρο τι επηρεάζει τι, αναδεικνύει τη
διασύνδεση του αναπτυξιακού κεφαλαίου με τον πολιτισμό. Σε κάποιες περιοχές,
τα παραδοσιακά επαγγέλματα ή οι πρώτες ύλες, οι οποίες παράγονται, γίνονται
συχνά φορείς πολιτιστικής ανάπτυξης και επηρεάζουν τελικά την συνολικότερη
ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η περιοχή του Σουφλίου με την
παραγωγή μεταξιού και η Χίος με την παραγωγή μαστίχας, όπου η εργασία μπαίνει
στην καθημερινότητα, στην παράδοση και τελικά στην πολιτισμική έκφραση των
ανθρώπων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθορίζει τις μορφές ανάπτυξης. Γίνεται
σαφές, επομένως, από τα δύο αυτά παραδείγματα, ότι συχνά είναι δυσδιάκριτος ο
διαχωρισμός μεταξύ μιας οικονομικής δραστηριότητας από το πολιτιστικό
περιβάλλον.
Το τρίτο μοντέλο αναφέρεται στον πολιτισμό ως ανάπτυξη. Το πολιτιστικό αγαθό δε
γίνεται απλά παράγοντας ανάπτυξης, αλλά πυλώνας, πάνω στον οποίο στηρίζονται
όλοι οι υπόλοιποι επιμέρους κλάδοι. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το
συγκεκριμένο μοντέλο, δε θα μπορούσε να είναι άλλο από την αναπτυξιακή

προοπτική που έχει η πόλη του Μπιλμπάο στην Ισπανία, η οποία τη δεκαετία του
΄90 είχε περάσει στη φάση της υπονόμευσης, λόγω της αποχώρησης μεγάλων
βιομηχανικών μονάδων. Μολαταύτα, ύστερα από τη δημιουργία ενός μουσείου, το
οποίο ήταν παράρτημα του μουσείου Γκούγκενχάϊμ της Νέας Υόρκης η εικόνα της
πόλης άλλαξε ριζικά. Μάλιστα το μοντέλο φαίνεται να είναι επιτυχημένο, όχι απλά
λόγω της σύστασης ενός παραρτήματος, αλλά επειδή πάνω στο συγκεκριμένο,
βασίστηκε και ένα πλάνο αναμόρφωσης της πόλης, με το μετρό και το αεροδρόμιο
να βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με αυτό.23
Στις παρακάτω εικόνες, φαίνονται ορισμένα κτίρια της πόλης του Μπιλμπάο. Όπως
γίνεται αντιληπτό, η πόλη δεν παρέμεινε στη λογική των κερδών, που αποφέρει το
μουσείο, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο ίσως είναι παροδικό. Αντ’ αυτού, ο δήμος της
περιοχής προχώρησε σε ολοένα και περισσότερες επεμβάσεις, οι οποίες κινούνταν
γύρω από το βασικό του στοιχείο, το μουσείο Γκούγκενχάιμ. Στις φωτογραφίες που
ακολουθούν, σκιαγραφούνται μια εκ των εισόδων του μετρό της πόλης, το
αεροδρόμιο, το δημαρχείο αλλά και το στάδιο της πόλης, τα οποία κινούνται σε
παρόμοια φιλοσοφία. Στη φιλοσοφία της σύγχρονης τέχνης με την οποία απήλθε
ουσιαστική αλλαγή στη πόλη. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ξεκάθαρη η ουσιαστική
επίδραση του μνημείου, αλλά και της πρόθεσης των αρχών της πόλης να το
υποστηρίξουν.

24

Εικόνα 1: Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται μια από τις εισόδους του μετρό του Μπιλμπάο.
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Εικόνα 2: Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο μετά την ανακαίνιση στον χώρο
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υποδοχής, το 2000.

Εικόνα 3: Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται το νέο δημαρχείο του Μπιλμπάο.
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Εικόνα 4: Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται το στάδιο San Mames του Μπιλμπάο.

Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική αυτή παρουσίαση των πολιτιστικών μοντέλων
ανάπτυξης, θεωρείται απαραίτητο να αναφερθεί ότι η επιλογή ενός μοντέλου δεν
εξαρτάται μόνο από τη διάθεση των αρχών μιας περιοχής να ακολουθήσουν ένα
από τα παραπάνω μοντέλα, αλλά εξαρτάται και από την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η εκάστοτε περιοχή. Η κατάσταση μιας περιοχής ορίζεται από τη χρήση ή
μη ενός μοντέλου ανάπτυξης, όπως και από τη δυνατότητά της να ακολουθήσει ένα
μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης ως βασικό πυλώνα της ανάπτυξής της. Σίγουρα
όμως, ο πολιτισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει προσθετικά προς την κοινωνία,
προσδίδοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο στην ίδια όσο και στα κατά τόπους
κοινωνικά δίκτυα.

1.4 Τοπική αυτοδιοίκηση
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
η οποία έχει την ονομασία «Καλλικράτης» και ισχύει από 1/1/2011, έχουν μια νέα
μορφή. Το αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής ήταν οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού να
ανασυγκροτηθούν σε μεγαλύτερες δομές και ως εκ τούτου να προκύψουν 325
Δήμοι (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού), δεκατρείς (13) Περιφέρειες
(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού) και επτά (7) αποκεντρωμένες
διοικήσεις.28Οι δημοτικές αρχές διευθετούν όλες τις υποθέσεις της περιοχής τους,
βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία
και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Οι αρμοδιότητες των
Δήμων αφορούν, τους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της ποιότητας
27
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ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών, της απασχόλησης,
της κοινωνικής προστασίας και της αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού και
του αθλητισμού, της πολιτικής προστασίας, της αγροτικής ανάπτυξης, της
κτηνοτροφίας και της αλιείας.
Επιπλέον, δύναται να τους ζητηθεί να ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού
χαρακτήρα αρμοδιότητες για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως
αναφέρεται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ).Στους ΟΤΑ, ο τομέας του
πολιτισμού συνυπάρχει μαζί με δύο άλλους τομείς, αυτούς της εκπαίδευσης και του
αθλητισμού. Οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται στον τομέα Παιδεία, Πολιτισμός
και Αθλητισμός (άρθρο 75, παρ. Ι. στ΄) και αφορούν κατά κύριο λόγο τον πολιτισμό
είναι οι εξής:
1.

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

2.

Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

3.

Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού
πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων
πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία
πολιτιστικών

και

πνευματικών

κέντρων,

μουσείων,

πινακοθηκών,

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών κλπ., καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
4.

Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

5.

Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων, που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

6.

Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

7.

Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8.

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

9.

Ίδρυση και λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού,
ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.

Σε συνέχεια των παραπάνω αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και ύστερα από τη σχετική
αναδιάρθρωση, η οποία επήλθε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το νόμο
«Καλλικράτη», Ν. 3852/2010 (άρθρο 94 παρ.4) και Ν. 3870/2010 (άρθρο 18
παρ.10ζ), οι αρμοδιότητες των δήμων ενισχύθηκαν στο τομέα του πολιτισμού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ασκούνται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
10. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
11. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας τους.
12. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων
(Ωδείων,

μουσικών

σχολών,

χορωδιών,

συμφωνικών

ορχηστρών

και

συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ/τος
16/1966 (ΦΕΚ 7, Α).
13. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή
φεστιβάλ, τοπικής εμβέλειας.
14. Η

επιχορήγηση

φορέων,

που

αναπτύσσουν

πολιτιστικού

χαρακτήρα

δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων
συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των μελών του.
Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δήμων,
τόσο κατά τη βασική νομοθεσία όσο και στην αναθεώρησή της, γίνεται σαφές το
εύρος, στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι φορείς αυτοί. Οι αρμοδιότητες αυτές,
προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τους ΟΤΑ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, με γνώμονα την ελευθερία κινήσεων, που προσφέρονται στον εν λόγω
τομέα. Όπως γίνεται αντιληπτό, ένας δήμος έχει τη δυνατότητα σύστασης σχεδόν
του συνόλου των εργαλείων του πολιτιστικού τομέα και αυτό προσφέρει
ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης. Αν και οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ στον τομέα
του πολιτισμού είναι αρκετά ενισχυμένες, κατά την περίοδο 2009 έως2017, κυρίως
στο Δήμο Θέρμης, παρατηρείται στασιμότητα και έλλειψη σχεδιασμού πάνω στο
συγκεκριμένο ζήτημα. Κάτι τέτοιο είναι εμφανές ήδη από την ανάλυση του
επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου σε επόμενο κεφάλαιο.

1.5Ευρώπη 202029
Η στρατηγική Ευρώπη 2020, είναι ένας σχεδιασμός, τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή
και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η στρατηγική αυτή, δημιουργήθηκε σε μια
περίοδο οικονομικής κρίσης για το μεγαλύτερο μέρος της Ε.Ε., προκειμένου να
αλλάξει την ατζέντα της οικονομίας και να επέλθει η ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή
έθετε τρεις προτεραιότητες, την έξυπνη ανάπτυξη (η οποία βασίζεται στη γνώση και
την καινοτομία), τη βιώσιμη ανάπτυξη (η οποία έχει να κάνει με την προώθηση
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων με κατεύθυνση τον οικολογικό χαρακτήρα και
την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία) και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (με
στόχο την υψηλή απασχόληση και κατ’ επέκταση την επίτευξη της οικονομικής και
της εδαφικής συνοχής).
Οι προτεραιότητες αυτές μετουσιώνονται μέσα από τους πέντε πρωταρχικούς
στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν στους εθνικούς στόχους, για να
επιτευχθεί το βασικό ζητούμενο της στρατηγικής, η ανάπτυξη και η απασχόληση. Ο
πρώτος στόχος αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού
μεταξύ 20 έως 64 ετών τουλάχιστον στο 75% έως το 2020, από 69% που
καταγράφηκε το 2010. Ο δεύτερος στόχος είναι η επένδυση του 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε.
στην έρευνα και την ανάπτυξη είτε με βελτιστοποίηση των συνθηκών για
επενδύσεις είτε με συμπράξεις μεταξύ της Ε.Ε. και των κρατών μελών, σχετικά με
την καινοτομία. Ο τρίτος στόχος επικεντρώνεται στο κλίμα και στην ενέργεια, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθούν κατά 20% οι εκπομπές των αερίων σε σχέση με το 1990,
να αυξηθεί κατά 20% η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική
ενεργειακή κατανάλωση και να αυξηθεί κατά 20% η ενεργειακή απόδοση. Ο
τέταρτος στόχος εστιάζει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείο από
το 15% του 2010 σε 10% και να αυξηθεί παράλληλα το ποσοστό του πληθυσμού
μεταξύ 30-34 ετών, που ολοκληρώνει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση. Ο
πέμπτος και τελευταίος στόχος, προσβλέπει στη μείωση κατά 25% της φτώχειας,
κάτι το οποίο μεταφράζεται σε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, που
ζουν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας.
Η επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων αυτών, αντικατοπτρίζονται σε επτά
εμβληματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια
επίτευξής τους. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι η «Ένωση καινοτομίας», η «Νεολαία
σε κίνηση», το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», η «Μια Ευρώπη που
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», η «Μια βιομηχανική πολιτική για την
εποχή της παγκοσμιοποίησης», η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις
29
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εργασίας» και τέλος, η «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της
φτώχειας».
Εστιάζοντας στα συγκεκριμένα δεδομένα, έχει διαρθρωθεί η στρατηγική Ευρώπη
2020, μέσα στην οποία εκπονείται και το παρόν πλάνο πολιτιστικής ανάπτυξης του
Δήμου Θέρμης. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του πολιτισμού από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, βασίζονται ακριβώς πάνω στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπης 2020.

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
2.1 Εργαλεία πολιτιστικής ανάπτυξης
30

Πίνακας 1: Πηγές πολιτισμού.

Στην πολιτιστική ανάπτυξη, περιλαμβάνονται οι πηγές του πολιτισμού και οι πηγές
χρηματοδότησής του. Σύμφωνα με την κ. Ψαρού στη συνέντευξη, που παρέθεσε για
τις ανάγκες της εργασίας, κάθε δήμος θα πρέπει να ξεκινά οποιαδήποτε
πρωτοβουλία για πολιτιστική ανάπτυξη με μια ολοκληρωμένη πολιτιστική
χαρτογράφηση. Να καταγράφει δηλαδή, τους υλικούς και άυλους πολιτιστικούς
πόρους και φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό, που δύναται να αξιοποιήσει για την
πολιτιστική ανάπτυξη. Η ίδια συνεχίζει αναφέροντας, ότι το ζητούμενο είναι να
υπάρξει συλλογική δέσμευση στο σχεδιασμό, για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή
συναίνεση μέσω της διαβούλευσης με την κοινωνία και τους στρατηγικούς
εταίρους. Μέσα από αυτή θα αναδειχθούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης31.
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31
Παράρτημα 2, από την συνέντευξη της Μ. Ψαρού.

Συχνά υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτοχρηματοδότηση στον πολιτισμό
καθώς, το κόστος επίσκεψης σε ένα μουσείο, για παράδειγμα, δεν καλύπτει το
κόστος συντήρησης των εκθεμάτων. Ωστόσο, ο πολιτισμός δεν είναι
αντιπαραγωγικός, αφού δια μέσου του πολιτισμού χρηματοδοτούνται άλλοι
πυλώνες της οικονομίας. Όπως υπογραμμίζει η κ. Ψαρού, τα project πολιτισμού
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς επίσης και από
προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και από εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding. Σημαντικότερο όλων όμως είναι η
μόχλευση δημιουργικών δυνάμεων, που μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση
των project παρέχοντας εγκαταστάσεις, εθελοντική εργασία, τεχνογνωσία και
επιτυγχάνοντας βιώσιμες συνεργασίες.32
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, «σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην
Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001),
“είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε
εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο
επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη)»33. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις αντιλαμβανόμενες τη δεινή
οικονομική κατάσταση, προσφέρονται να καλύψουν οι ίδιες τα κόστη των
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρίες, λαμβάνοντας υπόψη τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού, ακόμα και εάν δεν συμμετέχουν οι ίδιες
στην πολιτιστική βιομηχανία, χρηματοδοτούν και ενισχύουν πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Μια άλλη παράμετρος χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρθηκε στη συνέντευξή
της η κ. Ψαρρού, είναι η μέθοδος crowdfunding. Η συγκεκριμένη μέθοδος
χρηματοδότησης προέρχεται “από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν
μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός
στόχος για κάθε έργο. Συνήθως, το crowdfunding αφορά περιπτώσεις μικροχρηματοδότησης από 5.000-50.000 ευρώ και δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές
ιδέες, αλλά και στη χρηματοδότηση LifeProjects για σπορ, τέχνες, ιατρικές ανάγκες,
εκπαίδευση, ταξίδια, εθελοντισμό κλπ. Επίσης, το crowdfunding μπορεί να
αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μη Κερδοσκοπικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ). Σήμερα, υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες στο internet που
προσφέρουν τη δυνατότητα υλοποίησης κάποιας μορφής crowdfunding.”34
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Γίνεται επομένως αντιληπτό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι
χρηματοδότησης, πέραν των συμβατικών τρόπων,
τρόπων οι οποίοι έχουν καταγραφεί και
διαφαίνονται παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό για τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
υτοδιοίκησης να μην εμμένουν σε συγκεκριμένες πρακτικές χρηματοδότησης και
να προχωρούν σε νέες μορφές, οι οποίες είναι πιο ευέλικτες και ίσως πιο άμεσες.

2.2 Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστήριξη του πολιτισμού
2.2.1 Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020
2014

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020,
2020, ήρθε να συμπεριλάβει δύο
προγράμματα, Culture και Media,
Media τα οποία είχαν ως κοινό παρονομαστή τον
πολιτισμό αν και είχαν
χαν διαφορετικό στόχο το καθένα. Για την καλύτερη διαχείριση
των δύο παρόμοιων προγραμμάτων δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα,
πρόγραμμα το οποίο
συμπεριέλαβε τον πολιτιστικό,
πολιτιστικό όπως τον ονομάζει, και τον οπτικοακουστικό τομέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ στους δύο αυτούς τομείς,
τομείς
μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020),
(2014
ενισχύοντας δράσεις
που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα, στηρίζοντας τη διακρατική συνεργασία,
ενισχύοντας τη λογοτεχνική μετάφραση, αλλά και τις πλατφόρμες και τα δίκτυα.
Επιπλέον, σημαίνουσας σημασίας είναι και στήριξη των οργανισμών του
οπτικοακουστικού τομέα
ομέα για την ανάπτυξη, τη διανομή και στην πρόσβαση σε
οπτικοακουστικά έργα. Μέσα από τις δράσεις αυτές, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την
ενίσχυση των οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, με σκοπό να
αδράξουν τις ευκαιρίες οι οποίες προσφέρονται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον στοχεύει στην συνεισφορά των
πολιτιστικών οργανισμών μέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών τους, σε μία
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα οι δράσεις του εν λόγο προγράμματος
επιδιώκουν της ανεμπόδιστη πρόσβαση των οργανισμών του πολιτιστικού και
οπτικοακουστικού τομέα στις διεθνείς αγορές και στη διεύρυνση του ακροατηρίου
τους.35

2.2.2 Χρηματοδότηση του πολιτισμού από την ΕΕ για την επίτευξη
διαφορετικών στόχων
Η Ε.Ε. προσφέρει διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης πέρα των καθιερωμένων
προγραμμάτων, όπως είναι η απευθείας χρηματοδότηση, που αναφέρεται
παραπάνω (Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη). Η δεύτερη αυτή μορφή
χρηματοδότησης αντλείται μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή ΣΕΣ, η οποία
διοχετεύεται μέσω των Περιφερειών στους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι
προσκλήσεις για τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις διαφέρουν από Περιφέρεια σε
Περιφέρεια. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποιες περιφέρειες, οι οποίες στοχεύουν
στην ενίσχυση ενός συγκεκριμένου τομέα, να προσφέρουν περισσότερες
προσκλήσεις στον τομέα αυτό και να κινούνται βάση των στόχων, που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκάστοτε περίοδο. Για το λόγο αυτό, η κάθε
πρόσκληση χρηματοδότησης δείχνει την ταυτότητά της μέσω συγκεκριμένων
στοιχείων: τον Άξονα, την Επενδυτική προτεραιότητα, τον Ειδικό στόχο και τη
Δράση.
Συγκεκριμένα για την περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και
για την περίοδο 2014-2020 κάθε χρόνο ενεργοποιούνται αναφορικά με τον
πολιτισμό δύο προσκλήσεις. Η πρώτη ονομάζεται Υποστήριξη εκδηλώσεων
σύγχρονου πολιτισμού36 και έχει ακόλουθα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
Άξονας 06- Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα 6Γ- Διατήρηση, Προστασία, προαγωγή και Ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
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Ειδικός στόχος 6Γ1 – Προστασία και Ανάδειξη τουοικοπολιτιστικού αποθέματος
Δράση 6Γ3- Υποστήριξη Εκδηλώσεων Σύγχρονου Πολιτισμού
Η δεύτερη πρόσκληση, που αφορά τον πολιτισμό στοχεύει στην Προστασία,
αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος
σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO (2η Φάση)37. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω των υπηρεσιών του.

2.2.3 Θεσμικά εργαλεία της Ε.Ε. ενισχυτικής οικονομικής επίδρασης
Πέρα από τις χρηματοδοτήσεις, που προσφέρονται από την Ε.Ε. με σκοπό την
ενίσχυση της πολιτιστικής βιομηχανίας, υπάρχουν και σημαίνοντες θεσμοί, οι
οποίοι ενισχύουν την ανάπτυξη σε μια περιοχή και θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως θεσμικά εργαλεία της Ε.Ε. ενισχυτικής οικονομικής επίδρασης.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση παίζουν ο θεσμός των Ευρωπαϊκών
πολιτιστικών Πρωτευουσών, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Δίκτυο EUNIC (Ευρωπαϊκό
Δίκτυο των Εθνικών Ιδρυμάτων για τον Πολιτισμό). Οι θεσμοί αυτοί θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν ως εργαλεία ενισχυτικής οικονομικής επίδρασης, καθώς
συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και στην διάχυση του εκάστοτε τοπικού
πολιτιστικού προϊόντος, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και εκτός αυτής.
Σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, η Σ. Μπουτσιούκη αναφέρει
ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του για πρώτη φορά το 1985
με πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη
και το γεγονός ότι ο θεσμός αυτός αποτελούσε πρόταση της Μελίνας Μερκούρη,
της τότε υπουργού πολιτισμού της Ελλάδας. Ο θεσμός αυτός, με την πάροδο των
χρόνων εξελίχθηκε φτάνοντας πλέον σε σημείο κάθε χρόνο δύο πόλεις να
αναλαμβάνουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η επιλογή τους
διενεργείται μέσω ενός συστήματος τεκμηριωμένης επιλογής, συνδυάστηκα με
μακροχρόνιο προγραμματισμό, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την
προετοιμασία της διοργάνωσης.38
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Μέσω του θεσμού αυτού, δίνεται η δυνατότητα στις πόλεις που αναδεικνύονται
Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες να διευρύνουν τις πολιτιστικές τους
συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και να βελτιώσουν τις τοπικές
πολιτιστικές εκφράσεις (πανηγύρια, φεστιβάλ, κλπ). Επιπλέον, η εκάστοτε πόλη που
συμμετέχει στο θεσμό, λαμβάνει σημαντικά οφέλη τόσο σε πολιτικό όσο και σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα οφέλη αυτά, είναι προϊόντα της
προετοιμασίας των υποδομών, του σχεδιασμού των εκδηλώσεων, της σύστασης
δημιουργικών ομάδων και του αποτελέσματος των προπαρασκευαστικών αυτών
καλλιτεχνικών παρεμβάσεων, δηλαδή την παρουσίασή τους. Τα προϊόντα αυτά
οδηγούν σε μια άνθηση των δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό να γίνει σαφές το
γεγονός ότι η οικονομική και η καλλιτεχνική δραστηριότητα ενισχύονται σε δύο
επίπεδα, τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο, όσο και κατά τη περίοδο που
λαμβάνει χώρα η διοργάνωση. Παράλληλα ενισχύεται η συμμετοχή των τοπικών
κοινωνιών με στόχο το μέγιστο, δυνατό, θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, η πόλη εκείνη
η οποία ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και η ευρύτερη
περιφέρεια στην οποία εντάσσεται, καθίστανται πόλος έλξης τουριστών και
επενδυτών, ως αποτέλεσμα της αναγνωρισιμότητας, λόγω του θεσμού, από τα
υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Οφέλη ωστόσο αποκομίζουν και οι πόλεις οι οποίες
συμμετέχουν στη διαδικασία της υποψηφιότητας, καθώς εξαιτίας του ισχυρού
ανταγωνισμού, χρειάζεται η ενεργοποίηση δυνάμεων και πόρων για την επίτευξη
του στόχου.39 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η υποψηφιότητα της Καλαμάτας ως
υποψήφιας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, η οποία έλαβε
χρηματοδότηση από τοπικούς φορείς για εκτέλεση του πλάνου.40
Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο στοιχειοθετεί την επιλογή των Ευρωπαϊκών
Πολιτιστικών Πρωτευουσών μέχρι το 2019 ορίζει ότι θα υπάρχουν δύο πόλεις κάθε
χρόνο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να συνδέσουν τον πολιτιστικό τους σχεδιασμό
και τις εκδηλώσεις. Η επιλογή των πόλεων βασίζεται σε δύο κατηγορίες κριτηρίων,
την ευρωπαϊκή διάσταση και την πόλη και τους πολίτες. Η ευρωπαϊκή διάσταση
αναφέρεται τόσο στη συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνών
ακόμα και από άλλα κράτη, όσο και στην ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας
της Ευρώπης. Η κατηγορία που αναφέρεται στην πόλη και τους πολίτες
αντικατοπτρίζει την ενθάρρυνση των πολιτών για την προετοιμασία και την εξέλιξη
του θεσμού, με στόχο την πραγματική πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της πόλης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. 41
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί το εξής, ότι η τελευταία νομοθετική
ρύθμιση του εν λόγο θεσμού, ορίστηκαν οι χώρες και οι πόλεις οι οποίες θα
39
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αποτελέσουν τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές πρωτεύουσες μέχρι το 2033, ενώ
παράλληλα έγιναν πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.
Καταρχάς, λαμβάνεται υπόψη η συμβολή του θεσμού στη μακροπρόθεσμη
αναπτυξιακή πολιτική της υποψήφιας πόλης στον ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό
τομέα και όχι μόνο στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Επιπλέον, ένα άλλο
σημαντικό κριτήριο, είναι η δυνατότητα της πόλης να υλοποιήσει το πλάνο, βάσει
των υποδομών τις οποίες διαθέτει και την συναίνεση των τοπικών αρχών, κάτι που
διασφαλίζει την βιωσιμότητα του πλάνου. Επίσης, κριτήριο αποτελεί ότι η ύπαρξη
οργανωμένου σχεδιασμού πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου με βάση το
καλλιτεχνικό όραμα, τη συμμετοχή των τοπικών καλλιτεχνών, την αλληλενέργεια
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με νέες μορφές πολιτιστικής έκφρασης.
Επιπροσθέτως, λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή διάσταση, που εκφράζεται, επί της
ουσίας, με την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και
πολυμορφίας, της ιστορίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Τα στοιχεία αυτά
αναδύονται μέσα από την συνεργασία ανάμεσα σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες και
εταιρικές συμπράξεις επιχειρηματιών και πόλεων από διαφορετικές χώρες. Στα ήδη
αναφερόμενα κριτήρια θα πρέπει να συνυπολογιστεί η συμμετοχικότητα των
τοπικών κοινωνιών στην προετοιμασία της αίτησης και στην υλοποίηση του
θεσμού. Η συμμετοχικότητα στηρίζεται στη διεύρυνση των ομάδων που καλούνται
να συμβάλουν και από την ενίσχυση του εθελοντισμού, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται
με τις ποικίλλων δράσεων διαβούλευσης και ενημέρωσης. Τέλος ένα ακόμα
κριτήριο αποτελεί η ορθή διαχείριση, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ρεαλιστική
κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλες τις φάσεις του εγχειρήματος και στην
άντληση πόρων από προγράμματα και αρμόδια ταμεία. Σημαντικό ρόλο στην
επίτευξη του στόχου αυτού, έχει η διοικητική διάρθρωση και η οργανωτική
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στην επικοινωνιακή και στην
εμπορική στρατηγική. 42
Για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας εξακολουθούν να
ορίζονται δύο κράτη μέλη της Ε.Ε. κάτι το οποίο στερεώνεται στο εκ περιτροπής
σύστημα ορισμού για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότιμης γεωγραφικής
κατανομής της ανάδειξης. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπεται ότι ανά τρία
χρόνια υπάρχει δυνατότητα να ορίζεται και μία Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα από μία χώρα που είναι υποψήφια ή εν δυνάμει υποψήφια για ένταξη
στην Ε.Ε.»43
Όσον αφορά την πρωτοβουλία για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (Σ.Ε.Π.Κ.), η Σ. Μπουτσιούκη αναφέρει ότι «ξεκίνησε ως μια
πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων το 2006 και τελικά
τέθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011. Μέσα από αυτήν
42
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άρχισε να προβάλλεται ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο τόπων κληρονομιάς, που
εορτάζουν και συμβολίζουν την ευρωπαϊκή ιστορία, τα ιδανικά και την
ολοκλήρωση.»44
Αυτή η πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία ανάδειξης τόπων που αποτελούν ορόσημα
στην ιστορική εξέλιξη της Ευρώπης και οι οποίοι λόγω της ιστορικής σημασίας τους
περιβάλλονται από ιδιαίτερη συμβολική αξία, που ανάγεται σε μια ανώτερη
αισθητική αξία. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μνημεία, φυσικές,
υποθαλάσσιες, αρχαιολογικές, βιομηχανικές ή αστικές τοποθεσίες, πολιτιστικά
τοπία, τόποι μνήμης, αλλά και πολιτιστικά αντικείμενα και άυλη κληρονομιά που
συνδέονται με μια συγκεκριμένη τοποθεσία (συμπεριλαμβανομένης και της
σύγχρονης κληρονομιάς). Η Ε.Ε. επιλέγει προσεκτικά τους τόπους τους οποίους
αναδεικνύει ως Σ.Ε.Π.Κ., λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσκεψη και η διοργάνωση
διαφόρων δραστηριοτήτων σε αυτούς τους τόπους μπορούν να συντελέσουν στην
ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της Ε.Ε. και των πολιτών της. Το Σήμα Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς απονέμεται σε τριών ειδών τόπους όπως ένα τόπο που
ανήκει σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και σε εθνικούς θεματικούς τόπους, δηλαδή
διάφορα χωρικά σημεία εντός ενός κράτους μέλους τα οποία διακρίνονται από έναν
θεματικό σύνδεσμο. Ένα τρίτο είδος τόπου που απονέμεται το εν λόγο σήμα, είναι
οι διεθνικοί θεματικοί τόποι, οι οποίοι είναι τόπου που βρίσκονται σε διαφορετικές
χώρες της Ε.Ε. (τουλάχιστον δύο) και διαθέτουν ένα θεματικό σύνδεσμο ή έναν
τόπο που εκτείνεται στην επικράτεια δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών κρατών.45
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ένας θεσμός ο οποίος
ξεκίνησε το 1985 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και στην οποία προσχώρησε από
το 1991 και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του θεσμού αυτού επιδιώκεται η
διασφάλιση πρόσβασης των πολιτών σε τοποθεσίες που συνήθως είναι
απροσπέλαστες για το κοινό ή σε μοναδικές εκδηλώσεις ιδιαίτερης πολιτιστικής
αξίας, όπως για παράδειγμα η τελετουργία των αναστενάρηδων. Οι εκδηλώσεις
λαμβάνουν χώρα κάθε Σεπτέμβριο και τελούν υπό την κοινή αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 50 χώρες που έχουν υπογράψει
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον Πολιτισμό του 1954. Οι εκδηλώσεις αναφέρονται
κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ποικίλλει από χώρα σε χώρα, και
περιλαμβάνουν από οργανωμένες περιηγήσεις έως παραστάσεις σε ανοιχτούς
χώρους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει να καλλιεργήσει στους πολίτες
τον σεβασμό στην αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της
πολιτιστικής πολυμορφίας, αλλά και να τονίσει την αναγκαιότητα προστασίας τους.
Συν τοις άλλοις, στοχεύει στην ενίσχυση της ανεκτικότητας προς τις διαφορετικές
κουλτούρες στην Ευρώπη. Επιπλέον, η πρωτοβουλία για τις Ημέρες Πολιτιστικής
Κληρονομιάς συμπεριλαμβάνει στους στόχους της και τη δημιουργία κατάλληλου
44
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περιβάλλοντος στον πολιτιστικό τομέα, με σκοπό την βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση
της Ευρώπης στις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.46
Επιπρόσθετα, αναφορικά με το Δίκτυο EUNIC (Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών
Ιδρυμάτων για τον Πολιτισμό) είναι ένα διεθνές Δίκτυο το οποίο ιδρύθηκε το 2006
και στο οποίο συμμετέχουν 34 μέλη από 28 χώρες. Οι δράσεις του δικτύου
τοποθετούνται στα πεδία της τέχνης, της γλώσσας, της νεολαίας, της εκπαίδευσης,
της καινοτομίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και των αναπτυξιακών τομέων.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το EUNIC έχει δημιουργήσει και 95 συνεργατικούς
σχηματισμούς (clusters) παγκοσμίως, οι οποίοι είναι ενεργοί πόλοι των
συνεργασιών του δικτύου με τοπικούς εταίρους και διαχέουν τα μηνύματα σε
μεγαλύτερο εύρος αποδεκτών. 47
Το Δίκτυο αυτό, λειτουργεί με διάρθρωση μίας μη-κυβερνητικής οργάνωσης στη
λογική του από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up), στοιχείο το οποίο
διασφαλίζει την ευελιξία της διοικητικής δομής με ιδιαίτερη αυτονομία. Μάλιστα,
τα μέλη που συμμετέχουν στο δίκτυο έχουν δημιουργήσει 25.000 θέσεις εργασίας,
ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών φτάνει τα € 2,5 δις. Το δίκτυο EUNIC σκοπεύει την
προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της πολιτιστικής πολυμορφίας τόσο εντός
όσο και εκτός Ευρώπης μέσα από τη συνεργασία διαφόρων πολιτιστικών
οργανισμών και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των μελών του. 48
Επιπλέον, λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και συναντήσεις που αφορούν
τον πολιτισμό, οι οποίες δύνανται να έχουν καταλυτική επίδραση στην επιτυχία των
δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της. Το EUNIC εντείνει τη
δραστηριότητά του σε επιμέρους ομαδοποιημένα σχέδια, τα οποία εντάσσονται σε
ειδικά θέματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το EUNIC MENA project, το οποίο είναι
ένα σχέδιο που υποστηρίζει την ανάπτυξη των δημιουργικών τομέων στις χώρες της
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (MENA – Middle East and North Africa).
Αντίστοιχο παράδειγμα θεωρείται και ο Διάλογος EUNIC – Κίνας, μέσα από τον
οποίο επιχειρείται η ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας Ευρώπης και Κίνας με
τη διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων οι οποίες συμβάλλουν στην αμοιβαία
κατανόηση. Στον διάλογο αυτό διαφαίνεται το σχέδιο “Πολιτιστική Πυξίδα
Ευρώπης-Κίνας” (EuropeChina Cultural Compass) μέσα από το οποίο
προετοιμάζονται τεχνοκράτες και άλλοι επαγγελματίες που θα προωθήσουν την
πολιτιστική προσέγγιση και τη συνεργασία της Ευρώπης και της Κίνας. Άλλα
παραδείγματα είναι τα σχέδια πολυγλωσσίας, όπως τα Poliglotti4.eu, Multilingual
Online Language Observatory, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες για την άσκηση
πειθούς επί των πολιτικών δρώντων για την αναγνώριση της αξίας του πολιτισμού
στις εξωτερικές σχέσεις και τις δράσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό και
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παράλληλα αποτελούν σημαντικό συστατικό σε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν
με την επίλυση συγκρούσεων. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι
οι δυνατότητες αποτελεσματικών παρεμβάσεων του EUNIC είναι αξιοσημείωτες,
καθώς στις τάξεις του συγκεντρώνονται εταίροι και εμπειρογνώμονες με σημαντικές
δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσης με τρόπους που υπερβαίνουν τη
συμβατική μεθοδολογία της Ε.Ε.49
Επομένως, γίνεται αντιληπτό, ότι η Ε.Ε. δίνει την ευκαιρία, τόσο με άμεσα
χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και με θεσμικά εργαλεία ενισχυτικής οικονομικής
επίδρασης, στην επίτευξη πολιτιστικής ανάπτυξης. Τα θεσμικά εργαλεία ενισχυτικής
οικονομικής επίδρασης, δίνουν τη δυνατότητα σε συγκεκριμένα πολιτιστικά στοιχεία
να αναγνωριστούν διεθνώς και να συμβάλλουν στην θετική τουριστική προβολή
των εκάστοτε περιοχών. Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι με
τον όρο θετική τουριστική προβολή νοείται η συμβολή ενός στοιχείου στην
ανάπτυξη και εν προκειμένω στην πολιτιστική ανάπτυξη, η οποία σε κάθε
περίπτωση δε θα είναι καταστρεπτική για το ίδιο το στοιχείο.

2.3 Οι δυνατότητες ενός δήμου για πολιτιστική ανάπτυξη μέσω του
Καλλικράτη
Οι Ο.Τ.Α. διέπονται από συγκεκριμένες δυνατότητες, οι οποίες οδηγούν στην
πολιτιστική ανάπτυξη. Οι δυνατότητες αυτές και οι περιορισμοί καθορίζονται από
τη νομοθεσία. Η κ. Ψαρού, ως αντιπρόεδρος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Πλέγμα», σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ως ειδικός στην πολιτιστική
διοίκηση, υποστηρίζει πως σύμφωνα με το Νέο Κώδικα δήμων και κοινοτήτων
(ν.3463/2006), ο πολιτισμός αποτελεί έναν από τους 7 τομείς αρμοδιοτήτων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που συστηματοποιούνται και ενισχύονται,
καθώς αναβαθμίζεται η συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών
τους (Παυλόπουλος, 2007)50. Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 75, ενθαρρύνεται η
ίδρυση πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, καλλιτεχνικών συνόλων, αλλά και η
μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών
παραστάσεων και εκδηλώσεων. Προωθούνται, ακόμη, οι πολιτιστικές ανταλλαγές
σε διεθνές επίπεδο, προβλέπεται η αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτιστικού τουρισμού, ενώ παρέχεται
η δυνατότητα ανάληψης της συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και
ιστορικών κτιρίων.
Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», συστήνεται υποχρεωτικά σε κάθε δήμο
υπηρεσιακή μονάδα παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς. Ανατίθεται
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επίσης, στους δήμους, η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών
ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του
β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄), η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, η χορήγηση άδειας
λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου και η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου
στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
Κατά συνέπεια, η πολιτιστική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο είναι σε μεγάλο βαθμό
αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρόλο που δεν αποτελεί αποκλειστικά
δική της αρμοδιότητά. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των δήμων, τα οποία αποτυπώνουν το όραμα και την αναπτυξιακή
στρατηγική τους, κάθε δημοτική αρχή καταγράφει τους υφιστάμενους πόρους, τους
στρατηγικούς στόχους και τις ενέργειες, που πρέπει να πραγματοποιήσει, για να
υπάρξει πολιτιστική ανάπτυξη. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί, παρόλο που
δεν καταγράφεται σα επιχειρησιακά προγράμματα, το ότι η δημοτική αρχή θα
πρέπει να διαμορφώσει και τις κατάλληλες συνεργασίες, τόσο σε τοπικό επίπεδο με
φορείς και επιχειρήσεις όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με άλλες αντίστοιχες
ή ανώτερες αρχές (άλλους δήμους, Περιφέρειες, Ε.Ε.) και επιχειρήσεις, οι οποίες θα
συμβάλλουν και αυτές στην πολιτιστική ανάπτυξη.

3.ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ
Είναι κοινά παραδεκτό, ότι ο Δήμος Θέρμης τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια
αναπτυξιακή πολιτική με ιδιαίτερη εστίαση στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό τα
περισσότερα προγράμματα και οι συνεργασίες, στις οποίες συμμετείχε ο Δήμος
Θέρμης, είχαν σχέση με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δε
συνεπάγεται τον παραγκωνισμό των υπόλοιπων ζητημάτων του δήμου, αλλά
συνεπάγεται μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ανάπτυξης. Εντούτοις, ένας
δήμος έχει τη δυνατότητα να στοχεύει σε πολλαπλά επίπεδα, όπως τον πολιτισμό.
Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής
οικονομίας, το οποίο πέραν των ποιοτικών χαρακτηριστικών, μπορεί να προσφέρει
στην τοπική κοινωνία και δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Στον παρακάτω
πίνακα αποτυπώνονται ποσοτικά μεγέθη που αποδίδονται στη σημασία του
πολιτισμού για την Ελλάδα.
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Είναι φανερό, ότι ο πολιτιστικός τομέας στην Ελλάδα αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο
κεφάλαιο στην οικονομία της χώρας και όπως διαφαίνεται στο παρακάτω γράφημα,
τα τελευταία χρόνια σημειώνει πτωτική τάση σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ε.Ε..
Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό, ότι ο πολιτιστικός τομέας στην Ευρώπη, μοιάζει
να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, κάτι το οποίο είναι εμφανές και από την αύξηση
των επιχειρήσεων πολιτιστικού τομέα, την αύξηση των εργαζομένων και τις
πωλήσεις.

Γράφημα 1: Μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα.
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Η Ελλάδα έχει αρκετά να προσφέρει στον τομέα του πολιτισμού και όπως
απεικονίζεται στα παρακάτω σχεδιαγράμματα, απέχει αρκετά, συγκριτικά με τις
άλλες χώρες από την ορθή διαχείριση του. Για παράδειγμα, στον παρακάτω πίνακα
της Eurostat, διαφαίνεται η συχνότητα επίσκεψης στα πολιτιστικά μνημεία κατά το
έτος 2011.
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Γράφημα 1: Συχνότητα επίσκεψης σε πολιτιστικά αξιοθέατα, κατά το 2011.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται, με κόκκινο χρώμα τονίζεται η μηδενική
συχνότητα επισκέψεων, με κίτρινο η μικρή (1-6 φορές) και με μπλε η μεγάλη (άνω
των 6). Όπως παρατηρείται, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, από τις χώρες, οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό
πάνω από 70% σε ότι αφορά τη μηδενική συχνότητα επισκέψεων. Επομένως, είναι
σαφές ότι δεν τίθεται ζήτημα μόνο εξωτερικής τουριστικής κίνησης αλλά και
εσωτερικής. Βάσει της εν λόγω προσέγγισης γίνεται αντιληπτό ότι προσφέρονται
αρκετές ευκαιρίες για ανάπτυξη, η οποία μάλιστα είναι αναγκαία. Από το
παραπάνω γράφημα, μέσα από τη διάσταση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών
αξιοθέατων, αποτυπώνεται η μη εκμετάλλευση ενός τομέα στον οποίο η Ελλάδα
διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα.
Στον επόμενο πίνακα, διακρίνονται τα ποσοστά, κάποιων ευρωπαϊκών χωρών,
συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται σε
τρεις μεγάλες κατηγορίες, κινηματογράφος, ζωντανές παραστάσεις και πολιτιστικά
μνημεία-αξιοθέατα.
Πίνακας 1: Ποσοστά συμμετοχής των ανθρώπων σε πολιτιστικές δραστηριότητες τουλαχιστον μια φορά, κατά
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την περίοδο 2007-2011
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Και πάλι παρατηρείται στην Ελλάδα κάτι αξιοσημείωτο, μια χαμηλή επισκεψιμότητα
στα πολιτιστικά αξιοθέατα. Λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό απόθεμα της
Ελλάδας, είναι φανερό ότι δεν αξιοποιείται στο βαθμό, που θα μπορούσε να
προσφέρει μεγάλα οφέλη στην ελληνική οικονομία, όπως για παράδειγμα νέες
θέσεις εργασίας (πχ φύλακες σε μουσεία). Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη
παράμετρος, θα πρέπει να θεωρείται σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη. Παρόλο
που ο πολιτισμός για την Ελλάδα είναι σημείο αναφοράς, δεν γίνεται η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση. Η προβληματική του ζητήματος της επισκεψιμότητας των
πολιτιστικών αξιοθέατων, είναι ξεκάθαρη και στον πίνακα, ο οποίος καθορίζει την
συμμετοχή στις τρεις κατηγορίες ανά ηλικία.

Πίνακας 2: Ποσοστά συμμετοχής των ατόμων σε πολιτιστικές δραστηριότητες τουλαχιστον μια φορά, ανά
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ηλικία, κατά το 2011

Στο σημείο αυτό θα ήταν καλό να αναφερθεί το γεγονός ότι ο πίνακας αυτός
βοηθάει να καταλάβει κανείς, ποιες δράσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ποιους.
Έτσι γίνεται αντιληπτό, ότι μεγαλύτερη συμμετοχικότητα έχουν οι δράσεις που
σχετίζονται με τον κινηματογράφο, για τις νεανικές ηλικίες, σε αντίθεση με τους
πολίτες της Ε.Ε. άνω των 55 ετών. Επομένως, από τους πίνακες αυτούς, προκύπτουν
τρία στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την εργασία αυτή. Το πρώτο στοιχείο,
αφορά την παρούσα κατάσταση σε συγκεκριμένες χώρες ως προς τη
συμμετοχικότητα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστούν οι τρόποι
προσέγγισης της κάθε ηλικιακής κατηγορίας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη
συμμετοχικότητα από την εκάστοτε ομάδα. Παράλληλα θα πρέπει να σχεδιάζονται
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εκδηλώσεις που αφορούν συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, έτσι ώστε να
μεγαλώσει το εύρος της συμμετοχής της κάθε ομάδας. Ένα επιπλέον στοιχείο το
οποίο διαφαίνεται είναι ότι βάσει των ποσοστών συμμετοχής στις εκδηλώσεις,
προκύπτει και η ευκαιρία ανάπτυξης. Για παράδειγμα η Ελλάδα, διαθέτοντας
αρκετά πολιτιστικά μνημεία, έχει μειωμένα ποσοστά επισκεψιμότητας.
Πέραν όμως των πολιτιστικών μνημείων, υπάρχουν και οι πολιτιστικές εταιρίες, των
οποίων η προστιθέμενη αξία είναι αρκετά μεγάλη στην Ε.Ε. που φτάνει σε επίπεδα
άνω των 120.000 εκατομμυρίων. Όπως γίνεται αντιληπτό στον παρακάτω πίνακα,
υπάρχει μια σταδιακή πτώση, αλλά κάτι τέτοιο συμβαίνει λόγω της ανάπτυξης της
τεχνολογίας και της σταδιακής πτώσης των εκδόσεων, με ταυτόχρονη άνοδο των
τεχνολογικών μέσων (βίντεο και τηλεόρασης). Επί της ουσίας, είναι το αποτέλεσμα
της σταδιακής μετατόπισης της οικονομίας από τη κλασσική μορφή πολιτιστικής
έκφρασης, στην εξελιγμένη μορφή πολιτιστικής έκφρασης όπως τα βίντεο.
Πίνακας 3: Προστιθέμενη αξία των πολιτιστικών τομέων, κατά τη περίοδο 2011-2013.
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Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα. Όπως
φαίνεται στον πίνακα, υπάρχει σταδιακή αύξηση των εργαζομένων στον πολιτισμό,
που φτάνει περίπου στα έξι εκατομμύρια εργαζομένους στην ΕΕ.
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Πίνακας 4: Ποσοστά εργαζομένων σε άλλους τομείς, σε σύγκριση με τον τομέα του πολιτισμού, την περίοδο
2008-2014.
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Αυτό συμβαίνει διότι ο πολιτισμός βρίσκεται σε πραγματική τροχιά ανάπτυξης, κάτι
το οποίο ενισχύεται και από την Ε.Ε. με τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχουν
αναφερθεί και παραπάνω.
Η παράθεση των πληροφοριών σε αυτό σημείο, γίνεται με στόχο την αντίληψη της
αναγκαιότητας για μια πολιτιστική ανάπτυξη. Πανθομολογούμενα, σε έναν καθ’ όλα
αναπτυσσόμενο τομέα, όπως αυτός της πολιτιστικής ανάπτυξης, δε θα έπρεπε να
υπάρχει περιορισμένη ενεργοποίηση της πολιτείας. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά
της πολιτιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, συνδέονται αναπόσπαστα με την εις
βάθος διερεύνηση των δυνατοτήτων για πολιτιστική ανάπτυξη στο Δήμο Θέρμης.

3.1 Διαθέσιμοι πόροι πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης
Για τη δημιουργία πενταετούς πλάνου με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη, είναι
αναγκαία η κατανόηση των διαθέσιμων πόρων του δήμου, οι οποίοι σε ένα βαθμό,
διαφαίνονται μέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου58. Μάλιστα, η κ.
Ψαρρού επισημαίνει ότι “Κάθε δήμος οφείλει να κατανοήσει σε βάθος τα μοναδικά
57
Jean-Louis Mercy (Head of Unit) and Marta Beck-Domżalska — Unit F1 (Social indicators: methodology and development;
relations with users), ο.π., σελ. 60
58
Δήμος Θέρμης, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Θέρμης 2014-2019, Α΄ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός», Νοέμβριος
http://www.thermi.gov.gr/info/wp-content/epix/Apof-DS_441-2015+tefxos-EP-A-fasis.pdf,
2015,
διαθέσιμο
στο:
προσπελάστηκε στις 21/1/2018

του χαρακτηριστικά, να καταγράψει τους υφιστάμενους πολιτιστικούς του πόρους
και να τους αξιοποιήσει αποτελεσματικά στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Θεωρητικά λοιπόν δεν υπάρχουν περιορισμοί. Δυστυχώς όμως συχνά
διαπιστώνουμε ότι υφίστανται περιοριστικές πεποιθήσεις και ουκ ολίγες δημοτικές
αρχές αρκούνται στην πεπατημένη. Όλα λοιπόν είναι θέμα αντίληψης και
στόχευσης.”59
Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη συνέντευξη, που παραχώρησε η κ. Ψαρρού για τις
ανάγκες της εργασίας, δεν αρκεί μόνο η καταγραφή των διαθέσιμων πόρων, αλλά η
σε βάθος κατανόηση τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν επαρκεί η απλή καταγραφή των
στοιχείων, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με τον ανάλογο σχεδιασμό, έτσι ώστε να
υπάρξει ανάδειξη των στοιχείων αυτών και η βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευσή τους.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην παρούσα εργασία, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το
μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο, όπου ο δήμος δε συμβιβάστηκε απλά με τη
δημιουργία ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης, αλλά ενίσχυσε τη δυναμική του
μουσείου αυτού με έργα, τα οποία προσέδιδαν αξία.
Επίσης, μια περιοχή δε τη χαρακτηρίζουν μόνο τα μνημεία της, αλλά και η ιστορία,
η οποία την περιβάλλει. Για παράδειγμα στην Αθήνα δεν είναι μόνο ο Παρθενώνας,
που συντέλεσε στην αναγνωρισιμότητά της ανά τον κόσμο, αλλά και η ιδιαίτερα
σημαντική ιστορία της από την αρχαιότητα, ως αξιόλογο κέντρο διανόησης και
ανάπτυξης της ανθρώπινης σκέψης. Για το λόγο αυτό, παρατίθενται σε πρώτη φάση
τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής, καθώς και η ιστορία των ανθρώπων της
περιοχής του Δήμου Θέρμης. Όπως γίνεται σαφές από την παρακάτω καταγραφή
του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Θέρμης, τα περισσότερα χωριά του δήμου
δημιουργήθηκαν από προσφυγικές οικογένειες. Το γεγονός αυτό προσδίδει ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην περιοχή δύο παράλληλων ιστοριών της περιοχής
αυτής.

Εικόνα 1: Ο χάρτης του Δήμου Θέρμης.
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Παράρτημα 2, από την συνέντευξη της Μ. Ψαρού.
Χάρτης του Δήμου Θέρμης, διαθέσιμο στο:
https://www.google.gr/maps/search/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%98%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B7%
CF%82/@40.4905875,23.0193576,11.5z , προσπελάστηκε στις 21/1/2018
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“Αρχαιολογικά δεδομένα
Η περιοχή Ανθεμούς στην οποία εντάσσεται η περιοχή, πήρε το όνομά της από τον
ομώνυμο ποταμό που τη διέτρεχε, ο οποίος είχε τις εκβολές του στον Θερμαϊκό
κόλπο και την Αίνεια (αρχαία πόλη κοντά στο Μεγάλο Καραμπουρνού).
Η περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από Καλαμαριά μέχρι Βασιλικά,
παρουσιάζει αδιάλειπτη κατοίκηση από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Το
γεγονός οφείλεται στην προσβασιμότητα της, στο εύφορο έδαφος και στις ποικίλες
πλουτοπαραγωγικές πηγές της.
Όπως και για την υπόλοιπη Μακεδονία, οι περισσότεροι προϊστορικοί οικισμοί της
περιοχής έχουν τη μορφή «τούμπας», κωνικού, δηλαδή, υψώματος που είναι
ανθρώπινο δημιούργημα. Οι τούμπες είναι μνημεία πρώιμου πολιτισμού του τόπου
που δημιουργήθηκαν από τις αλλεπάλληλες οικιστικές φάσεις κατά τη διάρκεια των
χιλιετιών της προϊστορίας. Συνοδεύονται συνήθως από «τράπεζες» που είναι
συνήθως οικισμοί των ιστορικών χρόνων, που δημιουργήθηκαν στην πρώιμη εποχή
του σιδήρου σε διπλανά υψώματα, επειδή η διάμετρος του πλατώματος πάνω στις
τούμπες δεν επαρκούσε πλέον για τους κατοίκους αυτής της εποχής.
Η μεγαλύτερη πυκνότητα των οικισμών εμφανίζεται στην εποχή του χαλκού και στα
ιστορικά χρόνια. Οι ανασκαφικές εργασίες στις Τούμπες Θέρμης και Βασιλικών
μαρτυρούν τη μεγάλη πυκνότητα οικισμών στην κοιλάδα του Ανθεμούντα. Τα
ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής από τα τέλη της μέσης νεολιθικής εποχής
(5.000 π.Χ.), την εποχή του χαλκού (3.000 π.Χ.) και του σιδήρου (1.100 π.Χ.), με
κορύφωση τον 6ο αιώνα π.Χ.
Κατά τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους η περιοχή εξακολουθεί να
κατοικείται και να αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς. Η Θέρμη ονομαζόταν
τότε Σέδες, ήταν πλούσια αγροτική περιοχή και χρησιμοποιήθηκε για την
εγκατάσταση μετοχίων και αυτοκρατορικών μονών.
Κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων η περιοχή εντασσόταν γεωγραφικά και
διοικητικά στο Καπετανίκιον της Καλαμαριάς. Κατά τη διάρκεια των πρώτων και
μέσων χρόνων του Βυζαντίου ο Ανθεμούντας είχε υποστεί σημαντικές καταστροφές
από διάφορες επιδρομές (Γότθοι, Σλάβοι, Βούλγαροι κ.λπ.), ωστόσο εξακολουθούσε
να είναι μια πλούσια και εύφορη περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το πλούσιο έδαφος της περιοχής προκάλεσε
την εγκατάσταση Οθωμανών γεωργών αν και διατηρήθηκε η πλειοψηφία του
ελληνικού πληθυσμού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τσιφλίκιον το οποίο υπάγεται
στην υποδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Το «Καγιά Τσαλί» και το «Κιράν» (σημερινό
Τριάδι) χαρακτηρίζονται ως «μαχαλάδες» και το Ισενλή ως «χωρίον». Με την

αποχώρηση των Τούρκων από τη Μακεδονία και επομένως από την ευρύτερη
περιοχή του Σέδες το τσιφλίκι ανήκει πάλι στο Κράτος.
Συγχρόνως με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ιδιοκτησία και χρήση του
κτήματος Σέδες, αρχίζει η προσέλευση και εγκατάσταση προσφύγων. Ο κύριος
όγκος των προσφύγων ήρθε στην περιοχή μετά το 1920. Ωστόσο είχαν αρχίσει να
έρχονται από πολύ νωρίς, από το 1906 ήδη, ομάδες προσφύγων από τη Μικρά Ασία
και Αν. Θράκη. Ο συνοικισμός της Θέρμης (Σέδες) παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον γιατί αντιπροσωπεύονται σε αυτόν, εκτός των ντόπιων, πρόσφυγες από
διάφορα μέρη. Οι μεγαλύτερες ομάδες προσφύγων ήρθαν από τον Πόντο ,τη
Βουλγαρία (Ανατολική Ρωμυλία), τη Δυτική Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον Καύκασο.
Οι Τούρκοι σε πολλές περιοχές με ιδιαιτερότητες στην παραγωγή ορισμένων ειδών,
ίδρυσαν τους μουκατάδες (κάτι σαν συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες ή ομάδες
χωριών). Έτσι δημιουργήθηκε ο μουκατάς
των Μαντεμοχωρίων για την
εκμετάλλευση των Μεταλλείων Χαλκιδικής. Στην κοινοπραξία συμμετείχαν τα
Βασιλικά και έβγαζαν κυρίως ασήμι. Στα τέλη του 18ου αιώνα τα Βασιλικά
αποσπάσθηκαν από τον μουκατάΜαντεμοχωρίων και εντάχθηκαν στον ανεξάρτητο
μουκατά των αλυκών Καραμπουρνού.
Κατά μία εκδοχή, το όνομα «Βασιλικά» ο οικισμός το πήρε από την Αυτοκράτειρα
Θεοφανώ όταν αυτή έκτισε το Μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας το 868 μ.Χ, εξαιτίας
του ότι στην περιοχή υπήρχαν βασιλικά κτήματα. Οι αγώνες των Βασιλικών για
ελευθερία ήταν συνεχόμενοι, συμμετείχαν στην επανάσταση του 1821 υπό την
καθοδήγηση του Καπετάν Χάψα και είναι γνωστή η μάχη στα «Σκιουτούδια» και το
ολοκληρωτικό κάψιμο του χωριού στις 9 Ιουνίου το 1821.
Μετά την απελευθέρωση και κατά τη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου η
έλλειψη πόσιμου νερού δραστηριοποίησε τις υπηρεσίες υδρογεωλογίας του
γαλλικού στρατού. Αποκαλύφθηκαν οι πηγές της Σουρωτής και δημιουργήθηκε εκεί
το πρώτο εμφιαλωτήριο φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα (1916).
Η Σουρωτή είναι ένα νέο σχετικά χωριό κτισμένο στο πρανές του όρους Κάλαυρος
απέναντι από τον Χορτιάτη, φτάνοντας μέχρι τον κάμπο της κοιλάδας του
Ανθεμούντα. Η περιοχή ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια για τα πυκνά δάση με
την πολύτιμη ναυπηγήσιμη ξυλεία και τις πλούσιες πηγές. Με τις ανταλλαγές
πληθυσμών του 1906 και 1922 εγκαταστάθηκαν στον Ανθεμούντα πρόσφυγες από
τον Πόντο, τη Βουλγαρία, τη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον Καύκασο οι οποίοι
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Το μεγάλο κύμα προσφύγων
ήρθε μετά το 1920 από τον Πόντο, οπότε έφθασαν και Βλάχοι και Σαρακατσάνοι.
Η Περιστερά είναι παλιός οικισμός, ο οποίος το 964 μ.Χ. παραχωρήθηκε στη Μονή
της Αγίας Λαύρας.

Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής έχουν βρεθεί αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα,
όπως το νεκροταφείο στην περιοχή Αυλές, το οποίο χρονολογείται από τον 6ο
προχριστιανικό αιώνα. Στην Τούμπα Αγγελάκη αποκαλύφθηκε οικισμός από την
εποχή του χαλκού.
Στον Άγιο Αντώνιο και το Μονοπήγαδο οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους είναι
πρόσφυγες και προέρχονται κατά 70% από ποντίους, 25% από Σαρακατσάνους και
5% από Θρακιώτες.
Η Αρετσού ή Ρύσιον βρισκόταν στην παράλια θέση της Βιθυνίας, στον Αστακηνό
Κόλπο, ακριβώς εκεί που κάνει στροφή από την Κωνσταντινούπολη για τη
Νικομήδεια. Οι Αρετσιανοί ήρθαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή
κι εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Καλαμαριά, οι αλιείς και οι γεωργοί στο
ΠουρνάρΤσιφλίκ, την πεδιάδα απέναντι από το σημερινό αεροδρόμιο
«Μακεδονία», στο Νέο Ρύσιο.
Το 1922 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και την Ανατολική Θράκη εγκαταστάθηκαν στις
Νταγαρτζίδες στη θέση παλιό Τσιφλίκι Ιμπή Αγά. (Ο πρώτος Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης και πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα Αγγελάκης, το εξευγενίζει
σε Ταγαράδες).
Η Νέα Ραιδεστός είναι καθαρά προσφυγικό χωριό, που ιδρύθηκε το 1923 με την
ανταλλαγή των πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Οι πρώτες 180 οικογένειες
προέρχονταν από την Παλαιά Ραιδεστό (Tekirdag) της Ανατολικής Θράκης και τα
περίχωρα αυτής. Η αρχική ονομασία της περιοχής ήταν Μαντζάρηδες από το όνομα
του τότε τούρκου τοποτηρητή Μάντζαρη. Η επίσημη μετονομασία του χωριού έγινε
με το βασιλικό διάταγμα, στις 16-12-1953.
Ο οικισμός του Πλαγιαρίου δημιουργήθηκε το 1922 από πρόσφυγες της Ανατολικής
Θράκης – 136 οικογένειες. Μετά το σεισμό του 1978, το Πλαγιάρι αποτέλεσε χώρο
μετεγκατάστασης κατοίκων της Θεσσαλονίκης.
Ο οικισμός του Τριλόφου υφίσταται πριν από το 1923 όπως και ο οικισμός Άνω
Σχολαρίου (παλιά ονομασία Μπασασλί) που διοικητικά υπάγεται στον Τρίλοφο. Το
παλιό όνομα του χωριού ήταν Ζουμπάντες ενώ από το 1927 έχει επίσημα την
ονομασία Τρίλοφος. Το όνομα οφείλεται στο ότι το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε
τρεις λόφους, το Κοτρώνι, τον Προφήτη Ηλία και την Συγκούνα ή Τούμπα .
Η Καρδία ιδρύθηκε το 1926 με την εγκατάσταση προσφύγων από την Ανατολική
Θράκη (126 οικογένειες με καταγωγή από το «Πλαγιάρι Καλλιπόλεως» και τη Μικρά
Ασία (30 οικογένειες με καταγωγή από την «Προύσα»).
Το Κάτω Σχολάρι είναι προσφυγικός οικισμός προερχόμενος από την Ανατολική
Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία.

Στο Δήμο Θέρμης υπάρχουν τόσο αρχαιολογικά μνημεία, όσο και βυζαντινά. Στους
πίνακες, που ακολουθούν καταγράφονται τα μνημεία της περιοχής και τα
σημαντικά ευρήματα τα οποία έφεραν στο φως αρχαιολογικές μελέτες.

Οι Αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου Θέρμης
ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Θέρμη – επίπεδος οικισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νεολιθικός οικισμός της μέσης και της
ύστερης νεολιθικής εποχής έκτασης 80
στρεμμάτων.
Βορειοανατολικά
του
σύγχρονου οικισμού εντοπίστηκαν τρεις
φάσεις και οικοδομικά κατάλοιπα της
νεώτερης
νεολιθικής
(πηλόστρωτα
δάπεδα με πασσαλότρυπες, λιθόστρωτο
δάπεδο
με
εστία
και
τροφοπαρασκευαστικές κατασκευές). Ο
νεολιθικός οικισμός χρησιμοποιήθηκε
τον 4ο αι. για την εναπόθεση
σποραδικών ταφών.

Θέρμη, τούμπα

Οικισμός
δίπλα
σε
ρέμα
βορειοανατολικά
του
χωριού.
Κατοικήθηκε τουλάχιστον από την
πρώιμη εποχή του χαλκού μέχρι και την
πρώιμη εποχή του σιδήρου. Ύψος 16,5 μ.

Θέρμη, τράπεζα

Οικισμός της πρώιμης εποχής του
σιδήρου μέχρι και στα πρώιμα
ελληνιστικά χρόνια. Σε φυσικό ύψωματράπεζα 500 μ. ΝΑ της τούμπας. Έχει
εντοπιστεί και το νεκροταφείο του
οικισμού δυτικά και νότια της τράπεζας.
Στον οικισμό της Θέρμης σε οικόπεδα
που έχουν ανασκαφεί αποκαλύφθηκαν
περισσότεροι από 5000 τάφοι της εποχής
του σιδήρου, των αρχαϊκών κλασσικών,
πρώιμων
ελληνιστικών
αλλά
και
μεταβυζαντινών και νεώτερων χρόνων.
Ένα χλμ. νοτιοανατολικά, κατά τη
διάρκεια εργασιών στο στρατιωτικό
αεροδρόμιο του Σέδες εντοπίστηκαν δύο
σημαντικοί μονοθάλαμοι τάφοι [τούμπα
του υδατόπυργου], ο ένας με πλούσια

ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ευρήματα της πρώιμης Ελληνιστικής
εποχής.

Νέα Ραιδεστός – τούμπα

Οικισμός της νεότερης νεολιθικής και της
εποχής του χαλκού ανεξερεύνητος, 1 χλμ.
νότια της Νέας Ραιδεστού.

Νέο Ρύσιο – Γκόνα, Οικισμός

Οικισμός-τούμπα της πρώιμης, μέσης και
ύστερης εποχής του χαλκού, επί
τραπέζης
μεταγενέστερων
χρόνων,
αμέσως δεξιά του δρόμου που οδηγεί
στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Μίκρας.
Η τούμπα έχει ύψος περίπου 5 μ. αλλά
οι επιχώσεις της φτάνουν τα 16 μ. Έχει
διατυπωθεί η υπόθεση ότι ο παλιότερος
οικισμός ήταν λιμναίος επειδή κατά τη
διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκαν
ξύλινοι πάσσαλοι που υποβαστούν
λίθινο τοίχο. Η τράπεζα φαίνεται ότι
κατοικήθηκε στην πρώιμη εποχή του
σιδήρου, στα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά
χρόνια.

Νέο Ρύσιο – τράπεζα

Οικισμός της πρώιμης εποχής του
σιδήρου και των ιστορικών χρόνων
ανεξερεύνητος, αμέσως νότια του Νέου
Ρυσίου.

Νέο Ρύσιο – Λιβαδάκι

Οικισμός της εποχής του χαλκού
βορειοδυτικά του Νέου Ρυσίου, 2 χμ.
από τη θάλασσα. Ύψος επιχώσεων15 μ.

Αγία Παρασκευή – Τούμπα Αγγελάκη

Οικισμός αρχαϊκών και κλασικών χρόνων

Βασιλικά – Αγία Παρασκευή – Μεγάλη
Τούμπα ή Τούμπα Λουτρών Θέρμης

Οικισμός εποχής του χαλκού

Λακκιά – Τούμπα Λακκιάς

Οικισμός αρχαϊκών και κλασικών χρόνων

Βασιλικά – Αγία ΠαρασκευήΚυπαρίσσι ή Τσιφλίκια -Τούμπα Αγ.

Οικισμός νεολιθικών χρόνων και εποχής

ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Παρασκευής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
του χαλκού

Βασιλικά- θέση Φράγμα ή Λιχριδιά
χωράφια

Οικισμός αρχαϊκών και κλασικών χρόνων

Βασιλικά – τούμπα Μεταμόρφωσης

Οικισμός εποχής του χαλκού

Σουρωτή – Λόφοι Σουρωτής

Οικισμός σε λόφους εποχής του σιδήρου
και αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών
χρόνων.

Λιβάδι- Τούμπα Λειβαδίου ή Σούγκλα

Οικισμός εποχής του σιδήρου

Λιβάδι – Θέση ‘Λιβάδια’ ή ‘Καμίνι΄
Λιβαδίου

Οικισμός και εργαστήρια μεταλλοτεχνίας,
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.

Μονοπήγαδο- Λόφος Αγίου Γεωργίου,
μεταξύ Αγ. Αντωνίου και
Μονοπήγαδου

Οικισμός εποχής του χαλκού – σιδήρου
και ιστορικών χρόνων.

Μονοπήγαδο

Μακεδονικός Τάφος

Αγία Παρασκευή στη θέση Μικρή
Τούμπα

Μακεδονικός Τάφος

Αγία Παρασκευή, θέση «Αγίασμα»

Οικισμός ιστορικών χρόνων σε δύο
Τράπεζες

Τρίλοφος, Οικισμός Τούμπα Σαραλίκα

Τράπεζα μέσης Νεολιθικής εποχής και
ιστορικών χρόνων

Τρίλοφος, οικισμός της Μεσημεριανής
Τούμπας

Οικισμός μέσης και Νεότερης Νεολιθικής
εποχής Χαλκού (2800 – 2000 π.Χ.) εποχής
σιδήρου και ιστορικών χρόνων.

Πλαγιάρι, οικισμός Πλατειά Τούμπα

Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών
χρόνων, όπου τα ευρήματα ανάγονται
στην εποχή του χαλκού, την εποχή του
σιδήρου και τους ιστορικούς χρόνους.

Πλαγιάρι, οικισμός Τούμπα Φενέρ

Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών
χρόνων, όπου τα ευρήματα ανάγονται
στην εποχή του χαλκού, την εποχή του

ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
σιδήρου και τους ιστορικούς χρόνους.

Καρδία, οικισμός «Τραπέζι»

Οικισμός – τράπεζα εποχής σιδήρου και
ιστορικών χρόνων

Καρδία, οικισμός - Τούμπα

Οικισμός ύστερης εποχής Χαλκού και
ιστορικών χρόνων

Κάτω Σχολάρι, οικισμός σε Τούμπα

οικισμός προϊστορικών χρόνων

Κάτω Σχολάρι, οικισμός σε Τράπεζα

Οικισμός από την πρώιμη εποχή Σιδήρου
μέχρι την Τουρκοκρατία

Κάτω Σχολάρι, Τούμπα Ταουσάν

Οικισμός ύστερης εποχής Χαλκού

Τα Βυζαντινά μνημεία του Δήμου Θέρμης
ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Δημοτική Κοινότητα Θέρμης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Ι. Ναός Αγίου Νικολάου. Τρίκλιτη
βασιλική
του 1851,
αξιόλογο
παράδειγμα λαϊκής εκκλησιαστικής
αρχιτεκτονικής. Κτίσθηκε σε θέση
παλιότερης εκκλησίας που πιθανόν
να καταστράφηκε στην επανάσταση
του
1821.
Παλαιοχριστιανικά
κιονόκρανα χρησιμοποιήθηκαν ως
βάσεις των κιόνων στο εσωτερικό. Οι
εικόνες που πλαισιώνουν την Ωραία
Πύλη είναι πιθανόν έργο της
συντεχνίας του ζωγράφου Δημητρίου
Χατζησταμάτη που την εικοσαετία
1850-1870 εικονογράφησε πολλές
εκκλησίες στη Μακεδονία. Νεώτερες
προσθήκες
αποτέλεσαν
το
κωδωνοστάσιο και ο προθάλαμος.
 Μιναρές. Πλινθόκτιστος μιναρές
ερειπωμένου τζαμιού του τέλους της
τουρκοκρατίας.
 Λουτρό
Σέδες.
Μονόχωρο
οκταγωνικό λουτρό με κυκλική
δεξαμενή της ύστερης τουρκοκρατίας
πάνω
στη
θειούχα
πηγή.
Ημισφαιρικός θόλος με δώδεκα
κυκλικούς
φεγγίτες
και

ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
αραβουργήματα
στο
κονίαμα.
Στηρίζεται σε οκτώ κίονες. Νεώτερη
προσθήκη τα 21 δωμάτια με τους
λουτήρες.
 Αγωγός παροχής νερού από τον
Χορτιάτη. Μεγάλο τεχνικό έργο των
παλαιοχριστιανικών χρόνων με το
οποίο υδροδοτήθηκε η Θέρμη (βυζ.
Σέδες), η Νέα Ραιδεστός (όπου
εντοπίστηκε επίσης τμήμα του
αγωγού)
και
άλλοι
πιθανόν
ανατολικοί οικισμοί καθώς και ο
ανατολικός
τομέας
της
Θεσσαλονίκης.

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών

 Κεραμοσκεπής
τάφος
των
παλαιοχριστιανικών
χρόνων.
Βρίσκεται περί τα 200μ. νότια του
σύγχρονου κοιμητηρίου του χωριού
 Μεταβυζαντινός πύργος στη θέση
«Πισιόνα»
 Μεταβυζαντινός Ναός Αγ. Γεωργίου
 Οθωμανικό λουτρό
 Αρχαιότητες βυζαντινής περιόδου
στο
αγρ.
127
αγροκτήματος
Βασιλικών, περιοχής Βασιλικών –
Λακκιάς.

Τοπική Κοινότητα Περιστεράς

 Οστεοφυλάκιο, κτίσμα βυζαντινών
χρόνων, πλησίον του Ναού του Αγ.
Ανδρέα
 Μονή Αγ. Ανδρέα Περιστεράς 9ου
αιώνα
ορυχείο
 Βυζαντινό
«Ασημόμυλος» στο
Περιστεράς

στη
θέση
ρέμα της

 Δύο νερόμυλοι εκτός ρέματος , εντός
οικισμού
 Κρήνη, στο δρόμο προς Λιβάδι
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου

 Μεταβυζαντινός
Ναός
Αγίου
Αθανασίου, έξω από το χωριό Λιβάδι

Πολιτιστικά δεδομένα
Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Δήμο Θέρμης αποτελούν
διαχρονικό και αναντικατάστατο στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου. Η πρόταση
για τον πολιτισμό αξιοποιεί την παράδοση, βασίζεται στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό
και υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Πρώτη προτεραιότητα είναι η
εξασφάλιση - σε όλη την έκταση του Δήμου - αποτελεσματικών και ποιοτικών
υποδομών για τη φιλοξενία των πολιτιστικών σχολών και κυρίως για τις ανάγκες της
νεολαίας του Δήμου μας. Η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Θέρμης υλοποιείται
μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και
Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ). Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ μέσω των δράσεών της συμβάλλει
στη διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαίας, εξασφαλίζοντας υψηλού
επιπέδου σχολές στο ωδείο, στο χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες και
σε όλα τα τμήματα του Δήμου Θέρμης.
Συνολικά στο Δήμο υπάρχουν 11 κέντρα πολιτισμού













Κέντρο Πολιτισμού Θέρμης
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
Κέντρο Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού
Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων
Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου
Κέντρο Πολιτισμού Πλαγιαρίου
Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας
Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου
Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών
Κέντρο Πολιτισμού Αγίας Παρασκευής
Τμήματα Πολιτισμού Αγ. Παρασκευής
Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής

Στους σκοπούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης και συγκεκριμένα στον τομέα του
πολιτισμού περιλαμβάνονται:
 Η λειτουργία δημοτικού ωδείου, δημοτικής σχολής χορού, σχολής –
εργαστηρίου εικαστικών και σχολής – εργαστηρίου θεάτρου και παραρτημάτων
τους.
 Η λειτουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, όπως: μουσικής,
εικαστικών τεχνών, χορωδιών, χορού, φωτογραφίας, τηλεόρασης και
πολυμέσων, σκάκι, θεάτρου, φιλαρμονικής, παραδοσιακών χορών, κλπ.
 Η λειτουργία φιλαρμονικών ορχηστρών, ορχηστρών νέων και εν γένει μουσικών
συνόλων.
 Η λειτουργία βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τις δομές παιδείας, κινητών
βιβλιοθηκών καθώς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

 Η λειτουργία δημοτικής πινακοθήκης με παραρτήματα στους οικισμούς του
Δήμου
 Η λειτουργία κινηματογράφου, καθώς και λέσχης κινηματογράφου
 Η λειτουργία πολιτιστικών καφενείων
 Η επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του Δήμου Θέρμης ή μη και συλλόγων
καθώς και η θέσπιση θεσμού πολιτιστικών υποτροφιών.
 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων
 Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του
αρχαιολογικού και ιστορικού αποθέματος του Δήμου και της ευρύτερης
περιοχής
 Η ανάπτυξης της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής
της λαϊκής παράδοσης και τέχνης
 Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών, κλπ. σε τομείς
αρμοδιότητας της και η υλοποίηση εκθέσεων πολιτισμού και αυτοδιοίκησης.
Τα πολιτιστικά τμήματα, που διαθέτει είναι τα εξής:
Εικαστικά εργαστήρια
Εικαστικά Εργαστήρια λειτουργούν σε όλα τα Κέντρα Πολιτισμού. Τα εργαστήρια
είναιοργανωμένα και λειτουργούν με εκπαιδευμένους καθηγητές. Ειδικότερα
λειτουργούν τμήματα ζωγραφικής, τμήματα κεραμικής, τμήματα κοσμήματος,
τμήματα αγιογραφίας, τμήματα κοπτικής - ραπτικής – πλεκτικής, τμήματα
διακοσμητικών κατασκευών, τμήματα βιτρό – ψηφιδωτού.
Τμήμα θεάτρου
Το τμήμα θεάτρου πρωτοεμφανίστηκε το 1984 με μια μικρή ομάδα παιδιών και
σήμερα αριθμεί αρκετούς «ηθοποιούς» όλων των ηλικιών λιλιπούτειους, μικρούς,
μικρομέγαλους, μεγάλους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, το τμήμα
θεάτρου, έχει παρουσιάσει πάνω από 60 έργα, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, με
παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και έχει να επιδείξει συμμετοχή σε δεκάδες
εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.
Δημοτικό ωδείο Θέρμης
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης ιδρύθηκε το 1994. Το Ωδείο αποτελεί οργανισμό
μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας με εμβέλεια σε όλη την ανατολική
Θεσσαλονίκη. Στεγάζεται στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης και φιλοξενεί
κάθε χρόνο πάνω από 700 σπουδαστές. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή
μουσικών σπουδών υψηλού επιπέδου σε όλους του κατοίκους του Δήμου, δίνει τη
δυνατότητα στους νέους και τις νέες όλων των Κοινοτήτων να αναπτύξουν το

ταλέντο τους, λειτουργώντας αποκεντρωμένα τμήματα μουσικής στα Κέντρα
Πολιτισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης
λειτουργούν οι ορχήστρες CON FUOCO και KU KLUΧSAX. Το 2008 βραβεύτηκε από
την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής ως ο καλύτερος θεσμός της
περιφέρειας για το Διεθνές φεστιβάλ Μουσικής Συνθέρμια, ενώ τα σύνολα του
ωδείου έχουν αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και Πανελλήνιους
Διαγωνισμούς. Είναι, επίσης μέλος της AEC (Ένωση Ευρωπαϊκών Μουσικών
Ιδρυμάτων).
Ειδικότερα λειτουργούν τα εξής τμήματα: Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία,
Ωδική Αντίστιξη, Φούγκα, Ενοργάνωση, Προετοιμασία υποψηφίων για τις
εισαγωγικές εξετάσεις στα τμήματα ΜουσικώνΣπουδών των Πανεπιστημίων),
Σύνθεσης, Σχολή Εγχόρδων (Βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο ), Σχολή
Πνευστών (ξύλινων και χάλκινων) (Φλογέρα, φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο,
τρομπέτα, τούμπα, κόρνο, φαγκότο, όμποε, τρομπόνι κ.α.), Σχολή Κρουστών
(κλασικά κρουστά), Σχολή Μονωδίας, Σχολή Πιάνου, Σχολή Νυκτών οργάνων
(κλασική κιθάρα), Σχολή Βυζαντινής μουσικής, Μοντέρνο Τμήμα (κιθάρα ηλεκτρική,
Ηλεκτρικό μπάσο, αρμόνιο, ντράμς, σύγχρονη φωνητική, έντεχνο τραγούδι,
ακορντεόν), Λαϊκό Τμήμα (Μπουζούκι (τρίχορδο & τετράχορδο), μπαγλαμάς,
τζουράς).Χορωδία (Παιδική – Ενηλίκων), Μουσική Αγωγή για παιδιά 4 -5-6 Ετών,
Σύνολα Ορχήστρας
Φιλαρμονικές ορχήστρες νέων
Στο Δήμο Θέρμης υπάρχουν τρείς Φιλαρμονικές Ορχήστρες Νέων (Θέρμης –
Μίκρας– Βασιλικών) με δωρεάν φοίτηση και παροχή μουσικού οργάνου και
απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 14ων χρονών και πάνω. Τα τμήματα
πλαισιώνουν με την παρουσία τους πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και επετειακές
εκδηλώσεις του Δήμου Θέρμης.
Σχολή χορού δήμου Θέρμης
Η Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1986. Σήμερα, στα
τμήματα κλασσικού και μοντέρνου χορού του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης και των
Κέντρων Πολιτισμού όλων των οικισμών του Δήμου φοιτούν περίπου 700
σπουδαστές. Από τον Οκτώβριο του 2007, η έδρα της Σχολής Χορού μεταφέρθηκε
στο Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου, σε ένα κτίριο με ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Τα μαθήματα γίνονται από διπλωματούχους, επαγγελματίες καθηγητές και
απευθύνονται σε αρχάριους, αλλά και προχωρημένους χορευτές.

Τμήματα σκακιού
Το τμήμα σκακιού απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 χρονών και πάνω. Η
διδασκαλία του σκακιού θεωρείται πολύ σημαντική, γιατί το παιδί, μέσω του
σκακιστικού παιχνιδιού, βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία κρίσης, σύγκρισης και
δημιουργικής σκέψης, σε όλα τα επίπεδα, που απαιτεί αυτοσυγκέντρωση. Κάθε
χρόνο λειτουργούν 8– 9 τμήματα ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών. Το κάθε
τμήμα έχει περίπου 15–18 μαθητές. Όλο το χρόνο διοργανώνονται σκακιστικοί
αγώνες, όχι μόνο μεταξύ των τμημάτων αλλά και με σκακιστικές ομάδες άλλων
δήμων.
Χορωδίες
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του χορωδιακού τραγουδιού λειτουργούν:
 Μικτή Χορωδία Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης (Ενηλίκων)
 Παιδική Χορωδία Ωδείου Θέρμης
 Χορωδία Κέντρου Πολιτισμού Νέου Ρυσίου (Παιδική Χορωδία Ωδείου
Θέρμης)
 Μικτή Χορωδία Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων (Ενηλίκων και Παιδική)
 Μικτή Χορωδία Κέντρου Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού (Ενηλίκων και Παιδική
Χορωδία
 Ωδείου Θέρμης)
 Μικτή Χορωδία Μίκρας του Κέντρου Πολιτισμού Πλαγιαρίου
 Παιδική χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού Βασιλικών
 Παιδική Χορωδία Ωδείου Θέρμης του Κέντρου Πολιτισμού Τριλόφου.
Τμήματα παραδοσιακών χορών
Στα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου λειτουργούν τμήματα: παιδιών – εφήβων και
ενηλίκων.
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η Δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1996 σε εθελοντική
βάση. Οργανωμένα άρχισε να λειτουργεί το 2000. Σήμερα ο αριθμός βιβλίων
ξεπερνά τις 14.000. Οργανωμένες βιβλιοθήκες λειτουργούν στο Πολιτιστικό κέντρο
της Ν. Ραιδεστού (2.600 βιβλία) καθώς και στο Κέντρο πολιτισμού Ν. Ρυσίου (4.800
βιβλία). Στο Κέντρο Πολιτισμού των Ταγαράδων υπάρχει ένας αριθμός βιβλίων
(περί τα 1.800), αλλά λόγω έλλειψης βιβλιοθηκονόμου η οργάνωση είναι ελλιπής. Ο
πολιτιστικός σύλλογος Σουρωτής έχει στην κατοχή του 2.500 βιβλία, αλλά δεν
λειτουργεί οργανωμένα. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί στο Πλαγιάρι
(πολιτιστικός σύλλογος Ορφέας) και την Περιστερά.

Το Β΄ εξάμηνο του 2012 λειτούργησε η Δημοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών με 7.000
τίτλους περίπου, ενώ το 2013 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας Δημοτικής
Βιβλιοθήκης στον Τρίλοφο.
Δημοτική Πινακοθήκη
Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης λειτουργεί από το 2004 η Δημοτική Πινακοθήκη
όπου γίνονται
κάθε χρόνο περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνών (ζωγραφική,
φωτογραφία, γλυπτική, αγιογραφία κ.λπ.), οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη
επισκεψιμότητα από μαθητές σχολείων και από πολίτες του Δήμου μας. Επιπλέον
φιλοξενούνται εκθέσεις μαθητών των εικαστικών τμημάτων που λειτουργούν σε
αυτό (εικαστικά παιδιών – ΑΜΕΑ- κεραμική παιδιών, κόσμημα, βιτρό κ.λπ.).
Θερινός κινηματογράφος
Λειτουργεί στο αίθριο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Είναι ενταγμένος στο
δίκτυο δημοτικών κινηματογράφων και κάθε καλοκαίρι προβάλλονται 12-14 ταινίες.
Το 2012 λειτούργησε θερινός κινηματογράφος με την προβολή ταινιών σε όλες τις
Κοινότητες του Δήμου.

Λαογραφικά δρώμενα
Στην περιοχή του Δήμου Θέρμης, με κύρια ευθύνη των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων και των συλλογικών φορέων, διοργανώνονται εποχιακά, εκδηλώσεις
πολιτισμού, στην πλειοψηφία τους με θρησκευτικές και λαογραφικές ρίζες, τις
οποίες είτε συνδιοργανώνει, είτε υποστηρίζει ο Δήμος Θέρμης και τα νομικά του
πρόσωπα.
Αυτές είναι :


Θέρμη/ Πανηγύρι Αγ. Νικολάου/6 Δεκεμβρίου



Θέρμη/ Πανηγύρι Αγ. Τρύφωνα/1 Φεβρουαρίου



Θέρμη/Πανηγύρι Πέτρου και Παύλου/29 Ιουνίου



Θέρμη/Πανηγύρι Παναγίας Κοσμοσωτήρας/8 Σεπτεμβρίου



Θέρμη/Πανηγύρι της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού/ 14 Σεπτεμβρίου



Θέρμη/Φράγμα/Καθαρά Δευτέρα



Τριάδι/ Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα/ 27 Ιουλίου



Τριάδι/ Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου



Ν. Ραιδεστός/ Πανηγύρι Αγ. Αθανασίου 1-2 Μαΐου



Ν. Ρύσιο/ Πανηγύρι Αγ. Κωνσταντίνου και Αγ. Ελένης 21 Μαΐου



Ν. Ρύσιο/ Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 5-6 Αυγούστου



Ταγαράδες/ Πανηγύρι Αποκεφάλισης Ιωάννου Προδρόμου, 28 Αυγούστου



Ευμένεια, Καρδία| 7 -8 Σεπτεμβρίου (Γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου)



Τριλόφεια, Τρίλοφος | 15 Αυγούστου (2-3 ημέρες)



Δημήτρεια, Πλαγιάρι| 26 Οκτωβρίου (2-3 ημέρες)



Γιορτή σταφυλιού, τσίπουρου & κρασιού, Κ. Σχολάρι και Ν. Ρύσιο| τέλη
Αυγούστου



Βασιλικά -Καρναβάλι | Τσικνοπέμπτη – Κ. Δευτέρα



Βασιλικά -Γουρουνοχαρά| Χριστούγεννα



Βασιλικά-Βουλωτό |Πάσχα



Πανηγύρι Προφ.Ηλία (όρος Βούζαρι)|20 Ιουλίου



Βασιλικά/ Γιορτή κολοκυθιού/ 1η Ιουνίου



Ημέρα μνήμης ολοκαυτώματος Βασιλικών & μάχης του Καπετάν Χάψα|9
Ιουνίου



Αγ. Παρασκευή -Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής | 26 Ιουλίου



Αγ. Παρασκευή -Εορτή Ζωοδόχου Πηγής|Παρασκευή μετά το Πάσχα



Αγ. Παρασκευή-Γιορτή σπανακιού |Σεπτέμβριος



Αγία Παρασκευή- Πανηγύρι του Γεννεσίου Θεοτόκου|7 Σεπτεμβρίου



Αγ. Παρασκευή- Πανηγύρι Προφήτη Ηλία |19 Ιουλίου



Λακκιά - Εορτασμός Αγ. Παρασκευής (κουρμπάνι)|26 Ιουλίου



Λακκιά- Πανηγύρι Αγ. Δημητρίου|25 Οκτωβρίου



Λιβάδι-Γιορτή κάστανου|Οκτώβριος



Λιβάδι- Πανηγύρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου|14 Αυγούστου



Περιστερά-Έθιμο Αφανού| Μ. Σάββατο



Περιστερά/Γιορτή Γάλακτος, 20 Αυγούστου



Περιστερά- Πανηγύρι Οσίου Ευθυμίου|8 Οκτωβρίου



Σουρωτή- Πανηγύρι Αγ. Αναργύρων|30 Ιουνίου



Σουρωτή – Καθαρά Δευτέρα



Μονοπήγαδο-Εορτασμός μνήμης Γενεοκτονίας Ποντίων |19 Μαΐου



Μονοπήγαδο/ Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος



Πλαγιάρι-Τριλόφεια| 15 Αυγούστου



Πλαγιάρι-Έθιμο Αγ. Βαρβάρας| 4 Δεκεμβρίου



Πλαγιάρι-Καρναβάλι



Πλαγιάρι-Μνήμη αμπελουργών | Ιούλιος



Πλαγιάρι-Γειτονιά Μικρασιατών

Στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι πολιτιστικοί/
λαογραφικοί σύλλογοι και είναι οι εξής:

Πολιτιστικοί / Λαογραφικοί Σύλλογοι
1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΛΗΑΝΝΗΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩN ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΘΕΡΜΗΣ & ΤΡΙΑΔΙΟΥ« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ-ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ
6. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ «ΞΑΣΤΕΡΙΑ»
8. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ «Η ΑΡΕΤΣΟΥ»
9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
11. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΡΦΕΑΣ» ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ «ΕΥΜΕΝΗΣ»
13. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
14. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Α.ΜΕ.Α. «ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ»
17. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
18. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
19. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΚΙΑΣ
21. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
22. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
23. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ «Η ΠΗΓΗ»
24. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
25. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
26. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
28. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

29. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΕΙΑ» ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
30. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ «Η ΕΡΑΤΩ»
31. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ”61

Οι τουριστικές υποδομές στο Δήμο Θέρμης
“Ο Δήμος Θέρμης κυρίως λόγω της θέσης τους και της γειτνίασής του με σημαντικές
εγκαταστάσεις υπερτοπικής εμβέλειας διαθέτει ένα σχετικά ικανοποιητικό αριθμό
ξενοδοχειακών καταλυμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για το 2014, που απεικονίζονται στον πίνακα
που ακολουθεί.
Κατηγορία Ξενοδοχείου

Αριθμός

Αριθμός κλινών

Ξενοδοχεία 5*

1

312

Ξενοδοχεία 3*

4

337

Ξενοδοχεία 2*

4

242

Σύνολο

9

891

Πίνακας 3: Ξενοδοχεία- καταλύματα Δήμου Θέρμης, 2014, Πηγή: Ξενοδοχειακό
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Επιμελητήριο Ελλάδας, 2014”

3.2 Στόχοι και απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη του πλάνου
Κάθε μορφή ανάπτυξης, όπως και η πολιτιστική ανάπτυξη, έχει ως αναγκαιότητα τη
δημιουργία ενός πλάνου. Το πλάνο αυτό, χαρακτηρίζεται από τρία σημεία. Την
παρούσα κατάσταση, τους στόχους και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Το
τρίπτυχο αυτό διέπει το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και είναι το
βασικότερο εργαλείο για την σύσταση ενός ορθά δομημένου πλάνου. Στο
προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν τα στοιχεία, που καταγράφουν το
υφιστάμενο πολιτιστικό απόθεμα στο Δήμο Θέρμης. Στο κεφάλαιο αυτό
καταγράφονται οι υπάρχουσες προτάσεις για τον πολιτισμό, οι οποίες ορίζουν αυτή
τη στιγμή την πολιτιστική πολιτική του δήμου, όπως αποτυπώθηκαν τόσο στο
επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου όσο και στη συνέντευξη της προέδρου της
ΔΕΠΠΑΘ. Επίσης, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, καταγράφονται νέες προτάσεις, οι
οποίες θα δώσουν ώθηση στο πολιτιστικό προϊόν του δήμου. Στη συνέχεια,
καταγράφονται οι τουριστικές δυνατότητες του Δήμου, διότι σε μια σύγχρονη
61
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Δήμος Θέρμης, ο.π., σελ. 124
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αντίληψη περί πολιτιστικής ανάπτυξης, οι δύο αυτές παράμετροι, τουρισμός και
πολιτισμός, θα πρέπει να είναι αλληλένδετες. Ωστόσο, βάσει της παρούσας
κατάστασης, δεν είναι δυνατό να γίνουν εκ μέρους του δήμου ιδιαίτερης βαρύτητας
αλλαγές στο κομμάτι του τουρισμού, διότι δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του.

Πολιτιστική πολιτική του Δήμου Θέρμης
“Στον προγραμματισμό της ΔΕΠΠΑΘ στον τομέα του πολιτισμού περιλαμβάνονται :


Η λειτουργία δημοτικού ωδείου, δημοτικής σχολής χορού, σχολής –
εργαστηρίου εικαστικών και σχολής – εργαστηρίου θεάτρου και παραρτημάτων
τους.



Η λειτουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, όπως: μουσικής,
εικαστικών τεχνών, χορωδιών, χορού, φωτογραφίας, τηλεόρασης και
πολυμέσων, σκάκι, θεάτρου, φιλαρμονικής, παραδοσιακών χορών κ.λπ.



Η λειτουργία φιλαρμονικών ορχηστρών, ορχηστρών νέων και εν γένει μουσικών
συνόλων.



Η λειτουργία βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τις δομές παιδείας, κινητών
βιβλιοθηκών καθώς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.



Η λειτουργία δημοτικής πινακοθήκης με παραρτήματα στους οικισμούς του
Δήμου



Η λειτουργία κινηματογράφου καθώς και λέσχης κινηματογράφου



Η λειτουργία πολιτιστικών καφενείων και Internet Café.



Η επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του Δήμου Θέρμης ή μη και συλλόγων
καθώς και η θέσπιση θεσμού πολιτιστικών υποτροφιών.



Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων



Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του
αρχαιολογικού και ιστορικού αποθέματος του Δήμου και της ευρύτερης
περιοχής



Η ανάπτυξης της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής
της λαϊκής παράδοσης και τέχνης



Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών κ.λπ. σε τομείς
αρμοδιότητας της και η υλοποίηση εκθέσεων πολιτισμού και αυτοδιοίκησης.



Η λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του
Πολιτιστικού Κέντρου στη Θέρμη και των εγκαταστάσεων των Κέντρων
Πολιτισμού στα Δ.Δ. του Δήμου για κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες.



Η υποστήριξη και ενίσχυση του εθελοντισμού στον πολιτιστικό και λαογραφικό
τομέα και η συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους του Δήμου



Η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συμμετοχή σε δίκτυα
πολιτισμού, λαογραφίας, τοπικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και
αθλητισμού ΟΤΑ και φορέων της ΤΑ.”63

Η Πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ αποτυπώνει στη συνέντευξη, το πολιτιστικό όραμα της
διοικούσας παράταξης για το Δήμο Θέρμης. Η ίδια υποστηρίζει, πως είναι δύσκολο
να οραματίζεσαι μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής αλλά και κοινωνικής κατάρρευσης.
Παρόλα αυτά, θα ήταν αδιέξοδο αν ένας νέος άνθρωπος δεν έχει όραμα, ιδίως σε
ένα τομέα ενασχόλησης, αυτόν του πολιτισμού, που είναι καθαρά δημιουργικός. Η
συνεχής και αδιάκοπή δράση, σε όλους τους ανωτέρω τομείς είναι ένα όραμά, με
όλο και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει πως κάθε
δημότης, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, έχει τη δυνατότητα
να συμμετέχει σε κάθε δράση των κέντρων πολιτισμού του δήμου. Η όλο και
μεγαλύτερη συνεργασία των διαφόρων καλλιτεχνικών διευθύνσεων (χορός, θέατρο,
εικαστικά, φιλαρμονική, παραδοσιακά, βιβλιοθήκη), αλλά και του Ωδείου, που έχει
ένα υψηλό επίπεδο είναι στόχος, αλλά ακόμη και τα δύσκολα αυτά χρόνια η
διοχέτευση του πολιτιστικού προϊόντος του δήμου μέσω εκδηλώσεων και
προγραμμάτων τόσο πανελλαδικά όσο και στο εξωτερικό.

Οι τουριστικές προοπτικές στο Δήμο Θέρμης64
Η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και η σύνδεσή του με τον πρωτογενή
τομέα, την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση και με τον αξιόλογο φυσικό χώρο
της περιοχής, με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών,
μπορεί μακροπρόθεσμα να διαφοροποιήσει την εικόνα της περιοχής και να
ενισχύσει συνολικά την ανταγωνιστικότητά της.
Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής, θα επιτευχθεί
αρχικά μέσω της σωστής, στοχευμένης και συστηματικής οργάνωσης και προβολής.
Συγχρόνως, μέσω της βελτίωσης των υποδομών αναψυχής (καφενεία, χώροι
εστίασης, χώροι στάθμευσης κ.λπ.), των βασικών υποδομών των οικισμών
υποδοχής επισκεπτών, της δημιουργίας δραστηριοτήτων αναψυχής και περιήγησης
(θρησκευτικός, πολιτιστικός, αρχαιολογικός, τουρισμός, φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κλπ), αλλά και μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας των σημείων
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ενδιαφέροντος (βελτιώσεις οδικού δικτύου, συνδέσεις με κύριους οδικούς άξονες
και ροές επισκεπτών, κλπ).
Για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού απαιτείται μια σειρά από ενέργειες,
οι οποίες επικεντρώνονται στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, την ανάδειξη
και ταυτόχρονα, προβολή του τοπικού παραδοσιακού τρόπου ζωής, τη συντήρηση
και αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων και την προβολή τους, ως πολιτιστικό
αγαθό του τόπου. Μετέπειτα, να δοθεί βαρύτητα στη δημιουργία καταλυμάτων και
κέντρων εστίασης υψηλής ποιότητας, αθλητικών χώρων και χώρων εκθέσεων της
λαογραφικής τέχνης, που αποτελεί σημαντικό πλούτο στην περιοχή, με στόχο την
αύξηση του εισοδήματος του υφιστάμενου τοπικού πληθυσμού.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται βέβαια και η απουσία μιας συνολικής εθνικής
πολιτικής για τον αγροτουρισμό (προδιαγραφές ποιότητας, οργάνωση, προβολή
κ.λπ.). Έχει ευρύτατα υποστηριχθεί και αποδειχθεί ότι η τουριστική βιομηχανία
δίνει μια σειρά από μοναδικές ευκαιρίες και προοπτικές για τη συμμετοχή
αποκλεισμένων τοπικών ομάδων και φορέων, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με την είσοδο νέων ειδικοτήτων στην
τοπική τουριστική οικονομία.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Θέρμης από το 2016 διαθέτει τον
δικό του τουριστικό οδηγό για την περιοχή των ορεινών Βασιλικών, ο οποίος
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη.65

Νέοι στόχοι για την πολιτιστική ανάπτυξη
Ο σχεδιασμός είναι το πλέον σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας σύστασης ενός
πλάνου, όπου θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα δεδομένα, οι υπάρχουσες προτάσεις
και οι νέες προτάσεις. Για το λόγο αυτό, πέραν των όσων έχουν ήδη αναφερθεί,
βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου, αλλά και μέσω των όσων ανέφερε η πρόεδρος
της ΔΕΠΠΑΘ, κ. Αθηνά Παπαδάκη, παρακάτω αναπτύσσονται και νέες προτάσεις.
Έχοντας υπόψη ότι στόχος είναι η πολιτιστική ανάπτυξη και η διεθνής προβολή του
Δήμου, με σημείο αναφοράς του τον πολιτισμό, προτείνονται οι παρακάτω δράσεις.


Ένωση πολιτιστικών φορέων στο Δήμο

Η δημιουργία ένωσης πολιτιστικών φορέων στο δήμο είναι βαρύνουσας σημασίας
για το δήμο, διότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των φορέων,
που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Το γεγονός αυτό θα δώσει την ευκαιρία
ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων, αρμονικής συνεργασίας και
αλληλοβοήθειας (για παράδειγμα ανταλλαγή φορεσιών). Επιπλέον, μέσα από τη
συνεργασία αυτή, οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να
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στοχεύουν στην απορρόφηση κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων. Επίσης, μέσα από
μια τέτοια σύμπραξη, είναι εφικτή η βελτίωση της ποιότητας των εκδηλώσεων,
λόγω ανταλλαγής υλικοτεχνικών υποδομών (προτζέκτορες, ηχητικές κονσόλες, κλπ),
αλλά και με την από κοινού κάλυψη εξόδων μιας εκδήλωσης (προσφορά διαμονής
συλλόγων ή ανθρώπων από άλλες περιοχές ή χώρες).


Ιδιαίτερη μελέτη των καταγεγραμμένων μνημείων και προσπάθεια
προβολής τους μέσω διεθνών πιστοποιήσεων (Μνημεία Unesco)

Μέσω της εκτενούς μελέτης των καταγεγραμμένων μνημείων, δίνεται η δυνατότητα
τοποθέτησης του εκάστοτε μνημείου σε ανάλογη κατηγορία, από την οποία μπορεί
να λάβει την αντίστοιχη αναγνώριση. Κάποια μνημεία θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco και
άλλα να επιδιώξουν να λάβουν το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν δυνατή, για να στρέψει το ενδιαφέρον του
τουρισμού και ιδιαίτερα του ποιοτικού τουρισμού προς μια περιοχή με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, όπως η περιοχή του Δήμου Θέρμης. Το γεωγραφικό σημείο του
Δήμου Θέρμης είναι ιδιαίτερο, καθώς βρίσκεται μεταξύ της πολύ σημαντικής
διαχρονικά πόλης της Θεσσαλονίκης και της εξίσου πολύ σημαντικής Χαλκιδικής.


Επαναφορά του καθεστώτος μερικής ανεξαρτησίας των κέντρων πολιτισμού
των κατά τόπους περιοχών του Δήμου

Η συγκεκριμένη δράση έρχεται ως απότοκος της παρούσας κατάστασης, η οποία
επικρατεί στα κατά τόπους πολιτιστικά κέντρα. Η δημιουργία μιας αρκετά
συγκεντρωτικής διαχείρισης των πολιτιστικών κέντρων από το κεντρικό πολιτιστικό
κέντρο του Δήμου Θέρμης, έφερε καταρχάς την οικονομική εξισορρόπηση, που δεν
υπήρχε στην προ Καλλικράτη εποχή. Η κατάσταση αυτή αφορούσε στις
περισσότερες των περιπτώσεων πολιτιστικά κέντρα, τα οποία υπάγονταν στους
άλλους δύο δήμους, που εισχώρησαν στο Δήμο Θέρμης. Παρόλα αυτά, το μοντέλο
αυτό αποδεικνύει ότι η συγκεντρωτική διαχείριση δεν είναι σε θέση να
αφουγκραστεί τα κατά τόπους ζητήματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προσελκύει τους
δημότες προς τον πολιτισμό. Σημαντικό παράδειγμα οι δάσκαλοι παραδοσιακών
χορών και ό,τι ακολούθησε στα συγκεκριμένα τμήματα.


Δημιουργία δημοτικού συνεδριακού κέντρου και δημοτικής Πινακοθήκης

Η δημιουργία δημοτικού συνεδριακού κέντρου και δημοτικής πινακοθήκης, είναι
αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Δήμου. Για τη θέση στην οποία
βρίσκεται ο Δήμος Θέρμης, θεωρείται επιτακτική ανάγκη, η δημιουργία
συνεδριακού κέντρου, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των επιστημονικών
ινστιτούτων, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου. Μάλιστα το γεγονός ότι
βρίσκεται σε μια περιοχή με αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ποικίλης κλίμακας,

δίπλα στο αεροδρόμιο, του δίνει αυτή την εξαιρετική δυνατότητα. Επί προσθέτως,
προσφέρει εγγύτητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δίχως να συνδυάζεται με την
οποιαδήποτε κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης. Ακόμη, παρόλο που υπάρχει
δημοτική πινακοθήκη, τίθεται η αναγκαιότητα μιας αυτόνομης και σύγχρονης
πινακοθήκης στη περιοχή, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα ποιοτικής αναβάθμισης
τόσο της περιοχής όσο και του κοινωνικού ιστού.


Καταγραφή και αναδιαμόρφωση των χώρων των πολιτιστικών κέντρων

Η συγκεκριμένη αναγκαιότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι συχνά υπάρχουν
χώροι, που με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή συνθηκών, οδηγήθηκαν σε
αχρησία, αν και οι ανάγκες είναι πολλές. Συγκεκριμένο παράδειγμα, το πολιτιστικό
κέντρο Νέου Ρυσίου, όπου δε χρησιμοποιούνται περίπου τρεις στον αριθμό χώροι,
την ίδια στιγμή που αδυνατούν να καλυφτούν οι ανάγκες της βιβλιοθήκης. Το
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας αρκετά μεγάλος όγκος βιβλίων από έναν
δωρητή, να μένει σε κούτες. Εξαιτίας τούτου, είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα
καταγραφής και αναδιαμόρφωσης, για τη βέλτιστη λειτουργία των πολιτιστικών
κέντρων.


Οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων κατά τις χειμερινές περιόδους σε όλα τα
πολιτιστικά κέντρα

Η οργάνωση εκδηλώσεων και δη η οργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων είναι ένα
αρκετά σημαντικό ζήτημα για τα πολιτιστικά κέντρα του δήμου. Μέσω των
εκδηλώσεων αυτών δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής να
εναγκαλιστούν το πολιτιστικό κέντρο και να γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους.
Το πολιτιστικό κέντρο με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ανεβάζει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της περιοχής και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε ολοένα και
περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από τα διαθέσιμα προγράμματα, που
προσφέρει.


Δημιουργία συστήματος ανταμοιβών, με την έννοια της ανταμοιβής κάθε
φορέα όταν αναδεικνύει το πολιτιστικό προϊόν του δήμου

Η δημιουργία του συστήματος ανταμοιβών έχει σχέση με την ώθηση των
πολιτιστικών πρωτοβουλιών, οι οποίες, θα επιβραβεύονται, δίνοντας παράλληλα
κίνητρα για περισσότερες δράσεις. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα
αναγνωρισημότητας των δράσεων του εκάστοτε συλλόγου. Για να καταστεί αυτό
δυνατό, δύναται να δημιουργηθεί μια επιτροπή, που θα αξιολογεί τις δράσεις στις
οποίες προέβησαν οι σύλλογοι και θα κρίνονται σύμφωνα της πρωτοτυπίας τους
και της αποδοχής τους από το κοινό. Το έπαθλο θα είναι χρηματικό, προκειμένου να
διατίθεται για περαιτέρω εξέλιξη των συλλόγων. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος
σύλλογος διαθέτει ηλεκτρονικό περιοδικό και εγκριθεί η πρότασή του, θα έχει τη

δυνατότητα να κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο, το οποίο είτε θα του επιτρέψει να
εκδώσει το περιοδικό είτε να βελτιώσει την ποιότητά του.


Δημιουργία γραφείου ενίσχυσης των τοπικών καλλιτεχνών – δημοτών

Το γραφείο αυτό αποσκοπεί στην αξιοποίηση των καλλιτεχνών – δημοτών, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με έναν θεσμό ανταποδοτικότητας. Με
άλλα λόγια ο κάθε καλλιτέχνης, που θα δέχεται οικονομική βοήθεια, θα πρέπει να
προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του προς όφελος των δημοτικών αρχών,
αναλογικά με το ύψος της βοήθειας της οποίας δέχεται.


Καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτιστικών κέντρων του
Δήμου, αναπλήρωση των ελλείψεων και σύστημα διαρκούς
παρακολούθησης

Η εκ νέου καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτιστικών κέντρων,
αποσκοπεί στην αναπλήρωση των ελλείψεων και των απωλειών. Η καταγραφή θα
ενισχυθεί μέσα από την ψηφιοποίηση του υλικού των κέντρων αυτών. Με τη
δημιουργία της πλατφόρμας αυτής, δημιουργείται ένα σύστημα διαρκούς
παρακολούθησης και διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων των πολιτιστικών
κέντρων. Ένα παράδειγμα της σημαντικότητας του μέτρου αυτού είναι η συντήρηση
των παραδοσιακών φορεσιών των κέντρων αυτών, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλη
αξία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου έχει καταγραφεί απώλεια (είτε κλοπή,
είτε καταστροφή) ενός μεγάλου όγκου φορεσιών, δίχως παράλληλα να
αποκατασταθούν.


Έλεγχος νομιμότητας των πολιτιστικών φορέων του δήμου Θέρμης

Η παράμετρος αυτή προστίθεται, καθώς παρατηρείται ότι ορισμένοι φορείς εντός
του δήμου Θέρμης είτε χρησιμοποιούν ανενεργά καταστατικά για τη λειτουργία
τους, είτε δε χρησιμοποιούν καθόλου καταστατικά, κάτι το οποίο δε συμβάλλει
στην διαφάνεια και την ανάπτυξη των υγειών πολιτιστικών φορέων. Το πρόβλημα
στο ζήτημα αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό
πλαίσιο απέναντι στο δήμο των φορέων αυτών. Παράδειγμα και πάλι είναι η
διάθεση παραδοσιακών φορεσιών στους συγκεκριμένους φορείς, οι οποίοι δε
φέρουν την ευθύνη της αντικατάστασης σε περίπτωση απώλειας.


Δημιουργία δικτύου πολιτισμού με άλλους Δήμους τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό

Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, είναι βασική προϋπόθεση πολιτιστικής
ανάπτυξης. Μέσω ενός τέτοιου δικτύου, γίνονται ανταλλαγές καλών πρακτικών και
ενδυναμώνονται οι τουριστικές ροές μέσω της αλληλοπροβολής των πολιτιστικών
αγαθών. Το συστατικό αυτό είναι βαρύνουσας σημασίας διότι με τον τρόπο αυτό

επιτυγχάνεται η τουριστική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση
δίνεται η ευκαιρία τόσο συνδιοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων όσο και
συγχρηματοδότησης έργων. Τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να επιτευχθούν μέσω
της δημιουργίας ενός κοινού ταμείου, το οποίο θα αποσκοπεί στις ανάγκες ενός
τέτοιου πρότζεκτ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα και στο
επίπεδο αυτό, το δίκτυο θα βοηθήσει ως επί το πλείστον στην αλληλοπροβολή των
περιοχών.


Δημιουργία ενός φορέα ενημέρωσης του Δήμου Θέρμης, ο οποίος θα
περιλαμβάνει περιοδικό, ραδιόφωνο και τηλεόραση

Είναι απαραίτητο ο Δήμος Θέρμης, όπως και κάθε δήμος, να ενημερώνει τους
πολίτες για όσα διαδραματίζονται σε τοπικό επίπεδο. Με την παρουσία ενός
τέτοιου φορέα, δίνεται η ευκαιρία για μια δράση εναγκαλισμού των πρωτοβουλιών
του δήμου από τους δημότες του. Ο νέος αυτός φορέας θα έχει ως βάση το
διαδίκτυο. Η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα διευκολύνεται λόγω της ύπαρξης
στοιχειωδών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη την λειτουργία του site
http://www.thermais.gr/ ήδη από το 2015, αν και υπάρχει ζήτημα υποστελέχωσης
σε όλες τις δομές του Δήμου κάτι που δυσχεραίνει το έργο αυτό. Η αναβάθμιση του
ιστότοπου και η προσθήκη ραδιοφώνου και περιοδικού κρίνεται αναγκαία. Η
παρούσα έκδοση της εφημερίδας ‘’Θέρμης Δρώμενα’’66 είναι απαραίτητο να
ανανεωθεί και να αντικατασταθεί από ένα περιοδικό. Θα πρέπει να σημειωθεί
επίσης, η ιδέα μιας μελλοντικής συνεργασίας με τα αντίστοιχα τμήματα των
πανεπιστημίων, δημοσιογραφίας και μάρκετινγκ, όπου οι φοιτητές θα έχουν την
ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση.
Όπως γίνεται αντιληπτό, μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων για τον πολιτισμό,
τόσο αυτών που προέρχονται από τη ΔΕΠΠΑΘ, όσο και αυτών που προτείνονται
στην παρούσα εργασία, υπάρχουν αρκετές που ταυτίζονται. Μολαταύτα, σε μια
δεύτερη ανάγνωση διαφαίνεται η διαφορετική τοποθέτηση των ζητημάτων αυτών.
Διότι, όπως παρατηρείται στο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού
προγράμματος, οι προτάσεις αυτές δε διατυπώνονται με σχετική σαφήνεια, καθώς
εκφράζονται ως επί το πλείστον γενικόλογα κάτι που δυσχεραίνει την υλοποίησή
του.
Το εν λόγω σχέδιο, καλείται να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η
κατάσταση αυτή διαγράφεται σε σημαντικό βαθμό στον παρακάτω πίνακα,
ο οποίος αποτυπώνει τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τα προβλήματα και τους
περιορισμούς.
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Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήματα και Περιορισμοί

Δυνατότητες

Προβλήματα

Η ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών
υποδομών, ιστορικών, αρχαιολογικών και
λατρευτικών μνημείων
Έντονη και ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική
δραστηριότητα του Δήμου αλλά και των
συλλογικών φορέων
Πλούσια παρουσία μουσικών, θεατρικών
σχημάτων
Σταθερή
και
συνεχής
οργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεσμών
υπερτοπικής εμβέλειας
Ενδιαφέρον
και
υψηλά
επίπεδα
συμμετοχής των κατοίκων τόσο στις
πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου
όσο και των Συλλόγων
Ποικιλία
στη
παροχή
υπηρεσιών
πολιτισμού σε όλες τις μορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης
Αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου
και της Επιχείρησης με τους πολιτιστικούς
συλλόγους



Η πληθυσμιακή αύξηση δημιουργεί
ανάγκη εξεύρεσης ή επέκτασης των
πολιτιστικών υποδομών

Η μεγάλη έκταση του Δήμου
δυσχεραίνει τη μετακίνηση μεταξύ
των οικισμών για να εξασφαλιστεί η
πρόσβαση σε μερικές πολιτιστικές
δραστηριότητες
(Όπως προκύπτει από το τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο ο δήμος θα
υποστηρίξει
την
εσωτερική
του
συγκοινωνία μέσω ιδιωτικής εταιρίας κάτι
το οποίο θα ενισχύσει την κυκλοφορία
των ανθρώπων μέσα στο δήμο.67)




Απουσία αποφασιστικής επένδυσης
στον πολιτισμό



Απουσία επαρκούς προσωπικού

Ευκαιρίες
 Διακρατικά
προγράμματα
προβολής 
πολιτιστικής
κουλτούρας
και
πολυπολιτισμικότητας
 Εγκεκριμένο ΓΠΣ με καθορισμένους 
αρχαιολογικούς χώρους
 Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
 Ανάπλαση του αεροδρομίου

Περιορισμοί
Η
έλλειψη
χρηματοδοτικών
προγραμμάτων
υποστήριξης
των
πολιτιστικών υποδομών
Θεσμικά
σχολών

κωλύματα

πολιτιστικών

Πίνακας 4: Οι δυνατότητες-ευκαιρίες και περιορισμοί- προβλήματα για το πολιτισμό στον Δήμο Θέρμης.
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3.3 Παρακολούθηση-Σχεδιάγραμμα

Η παρακολούθηση και ο σχεδιασμός των δράσεων, είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο
για την επίτευξη του πλάνου, εντός των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων και
εντός του πλαισίου κόστους, το οποίο έχει τεθεί. Ο σχεδιασμός χωρίζεται σε
τέσσερις φάσεις και σε τέσσερα επίπεδα. Οι φάσεις αντανακλούν τη χρονική στιγμή
κατά την οποία θα πρέπει να προβεί ο δήμος στην εκάστοτε δράση, ενώ τα επίπεδα
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αντανακλούν τις διαδικασίες, που μπορούν να διατρέχουν όλες τις φάσεις ή μέρος
αυτών και έχει να κάνει με τη εξελικτική διαδικασία του πλάνου.
Πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε εφαρμογή του εν λόγω πλάνου, προτείνεται να
υπάρξει μια διευρυμένη διαβούλευση, όχι μόνο μεταξύ των φορέων και των
συλλόγων αλλά και με τους κατοίκους της περιοχής. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η
σπουδαιότητα ενός τέτοιου έργου από όλους τους κατοίκους, ώστε να συνδράμουν
με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη αυτή. Επιπροσθέτως, κρίνεται αναγκαίο να έχει
προηγηθεί συζήτηση εντός του δημοτικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση
έγκριση από αυτό.

Διαδικασίες ανά φάση του έργου
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση του έργου. Καταρχάς να αναφερθεί ότι στο
παρακάτω απόσπασμα υπάρχουν ‘’επίπεδα’’, θέλοντας να περιγραφούν εν
συντομία τα στάδια στα οποία συμμετέχει η κάθε διαδικασία. Έτσι το ‘’Επίπεδο 1’’
παρουσιάζεται σε όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες εμφανίζονται σε
τουλάχιστον τέσσερις φάσεις. Με τον ίδιο τρόπο διαβαθμίζονται τα επόμενα
επίπεδα, δηλαδή, στο ‘’Επίπεδο 2’’ οι διαδικασίες εμφανίζονται σε 3 φάσεις κλπ. Οι
‘’φάσεις’’ μιας διαδικασίας, έχουν να κάνουν με την χρονολογική σειρά της κάθε
διαδικασίας μέσα στο πλάνο. Μια διαδικασία μπορεί να υπάρχει και στις τέσσερις
φάσεις του έργου, κάτι το οποίο προκύπτει συνδυαστικά με το ‘’επίπεδο’’ στο οποίο
τοποθετήθηκε. Η τρίτη αρίθμηση που εμφανίζεται στο παρών σχέδιο, έχει να κάνει
με τις διαδικασίες οι οποίες αποτελούν το έργο. Η τρίτη αρίθμηση χρησιμοποιείται
για να καλύτερη δυνατή σύνθεση του πίνακα.
Επίπεδο 1- Φάση 1, 2 ,3 ,4
1. Συνεργασία με τις σχετικές υπηρεσίες- σύσταση ομάδας εκπόνησης του έργου
Ο δήμος, αντιλαμβανόμενος την αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος, επιβάλλεται να
είναι σε θέση να δεσμεύσει για μέρος των εργασιών ή για το σύνολό του, ένα μέρος
του προσωπικού του. Για την εκπόνηση του έργου, είναι αναγκαίο να υπάρχουν
άτομα τόσο από το τμήμα σχεδιασμού, όσο και από άλλα τμήματα, καθώς επίσης
μέλη και εργαζόμενοι της ΔΕΠΠΑΘ, εργαζόμενοι της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου,
εργαζόμενοι της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου και εργαζόμενοι του γραφείου
απασχόλησης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, να χρησιμοποιηθούν οι εθελοντέςδημότες του Δήμου Θέρμης, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς,
τόσο ως προς το τεχνικό μέρος, όσο και προς το μέρος τέλεσης διαφόρων
εκδηλώσεων. Την ομάδα αυτή θα τη διευθύνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενώ η
εργασία της ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση του έργου.

Επίπεδο 1- Φάση 1, 2 ,3 ,4
2.Συνεργασία με φορείς παραγωγής, εστίασης και πολιτισμού του δήμου
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο δήμος καλείται να οργανώσει μια συνάντηση με τους
φορείς της εστίασης (εστιάτορες, ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καφετεριών και νυχτερινών
κέντρων), του παραγωγικού τομέα (μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων όπως
για παράδειγμα ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων
Αγίου Αντώνιου69), του πολιτισμού (πολιτιστικοί σύλλογοι, εταιρίες πολιτισμού και
θεάματος). Κατά την συνεύρεση αυτή, οι φορείς συνιστάται να έχουν προετοιμάσει
τις προτάσεις του για την πολιτιστική ανάπτυξη στο δήμο, όπως αυτοί την
αντιλαμβάνονται. Είναι πολύ σημαντική η πρώτη συνάντηση, διότι βάσει των
πρώτων προτάσεων μπορούν να γίνουν αντιληπτά τα κοινά σημεία πάνω στα οποία
μπορεί να δομηθεί η ανάπτυξη. Μετά την πρώτη συνάντηση θα δημιουργηθεί μια
κοινή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από αντιπροσώπους των φορέων εστίασης,
μονάδων παραγωγής, πολιτισμού και ανθρώπων του Δήμου Θέρμης. Η ομάδα αυτή
θα εξετάζει την πορεία του έργου, θα προτείνει νέες ιδέες και θα έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η διαδικασία συνδιαλλαγής με τους τοπικούς φορείς
και δει των συγκεκριμένων τομέων θα πρέπει να διέπει το σύνολο του έργου.
Μάλιστα, επειδή είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας, θα πρέπει να είναι μια
μόνιμη διαδικασία για το δήμο.
Επίπεδο 1- Φάση 1, 2 ,3 ,4
3.Επαφές με ταξιδιωτικά πρακτορεία
Η συνεργασία με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, επιλέγεται να είναι μια διαφορετική
διαδικασία από αυτή της συνεργασίας με τους φορείς της εστίασης. Το γεγονός
αυτό συμβαίνει, καθώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η συμβολή τους. Οι επαφές και η εις
βάθος συνεργασία με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία αλλά και τους επονομαζόμενους
tour operator (μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία) δεν αναφέρονται μόνο σε τοπικές
επιχειρήσεις. Αυτό είναι αναγκαίο για δύο λόγους, οι τοπικές επιχειρήσεις είναι σε
θέση να αντιλαμβάνονται τα τουριστικά προτερήματα της περιοχής και να μπορούν
να γνωρίζουν τις διεθνείς τάσεις. Η συνεργασία με εγχώρια ταξιδιωτικά πρακτορεία
από άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και με μεγάλους τόσο εγχώριους όσο και
διεθνείς tour operator (mouzenidis, tui), θα ενισχύσει την τουριστική
δραστηριότητα στη περιοχή, ενώ με την βοήθειά τους θα υπάρχει ιδιαίτερη
προβολή της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό αυτή η συνεργασία
να διατρέχει το σύνολο του έργου, θέτοντας σε κάθε περίπτωση περιορισμούς,
ιδιαίτερα στους tour operator, οι οποίοι όντας σε πλήρη ανάπτυξη δεν αποτελούν
παράγοντα ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό, έχει να κάνει με το ότι οι tour operator
δημιουργούν ένα πλήρες πακέτο ταξιδίου (διαμονή, σίτιση και διασκέδαση)
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αφήνοντας στενά περιθώρια ανάπτυξης στη τοπική κοινωνία, καθώς ωθούν τους
τουρίστες σε αποκλειστική χρήση των υπηρεσιών του πακέτου.
Επίπεδο 1- Φάση 1, 2 ,3 ,4
4.Συντήρηση των υπαρχουσών δομών και δράσεων
Η συντήρηση των υπαρχουσών δομών και δράσεων κρίνεται απαραίτητο να είναι
μέρος του έργου, διότι όπως γίνεται αντιληπτό η πραγματοποίηση ενός τέτοιου
μεγέθους έργου απαιτεί σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του
πολιτιστικού τομέα του δήμου. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διαδικασία δεν παύει
να σταματάει μετά το τέλος του έργου, ενώ είναι αναγκαίο να βρίσκεται σε αυτό,
έτσι ώστε να γίνεται η ορθότερη διαχείριση του προσωπικού, η οποία θα ποικίλει
αναλογικά με τις ανάγκες του έργου ανά φάση.
Επίπεδο 2- Φάση 2, 3, 4
5.Σύσταση ομάδων χρηματοδοτήσεων και ελέγχου
Η σύσταση των δύο αυτών ξεχωριστών ομάδων, αναφέρεται ως μια διαδικασία του
δήμου, που αφορά εργαλεία για την εκτέλεση του πλάνου. Η ομάδα
χρηματοδοτήσεων σχετίζεται με την αναγκαιότητα του έργου να χρηματοδοτηθεί
είτε από ευρωπαϊκούς φορείς είτε άλλους φορείς σύμφωνα με το πλαίσιο που
αναφέρεται σε παραπάνω κεφάλαιο σχετικό με χρηματοδοτικά εργαλεία. Το
κομμάτι αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη
διαχείριση ως προς τον συνδυασμό των χρηματοδοτικών πακέτων ή την επιλογή
συγκεκριμένων τρόπων χρηματοδότησης αναφορικά με την εκάστοτε ενέργεια. Η
διαχείριση των χρηματοδοτήσεων είναι αναγκαία, καθώς ορισμένες δράσεις
δύνανται να χρηματοδοτηθούν για παράδειγμα από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ
κάποιες άλλες όχι. Στον τομέα αυτό θεωρείται σκόπιμο να συμμετέχουν άτομα από
την οικονομική υπηρεσία του δήμου και των δημοσίων σχέσεων για την καλύτερη
δυνατή δράση της ομάδας αυτής. Σχετικά με την ομάδα ελέγχου, δε θα πρέπει να
αποτελείται από στελέχη του δήμου, αλλά προτείνεται να προκηρυχτεί
διαγωνισμός, επειδή με μια ιδιωτική εταιρία εξασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός
τρόπος ολοκλήρωσης του έργου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ομάδα ελέγχου
είναι ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία του έργου καθώς με τον τρόπο αυτό
δίνεται η ευκαιρία να ακολουθηθεί ορθότερα το πλάνο και να προληφθούν
ζητήματα, τα οποία θα οδηγούσαν σε απόκλιση του έργου. Ως εκ τούτου γίνεται
σαφές, ότι οι δύο αυτές ομάδες είναι απαραίτητες μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου. Δεν περιλαμβάνονται κατά την πρώτη φάση, καθώς άπτονται σε ζητήματα
του έργου και όχι σε ζητήματα σχεδιασμού, τα οποία είναι ανοιχτά κατά την πρώτη
φάση.

Επίπεδο 4- Φάση 2
6.Δημιουργία φορέα πολιτιστικών συλλόγων
Σύμφωνα με τα όσα ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω σχετικά με τη δημιουργία
ενός φορέα πολιτιστικών συλλόγων, είναι όντως επιτακτική ανάγκη και ιδιαιτέρως
κατά τη δεύτερη φάση του έργου. Η δράση αυτή εντάσσεται στη δεύτερη φάση του
έργου, καθώς τίθεται ζήτημα ωρίμανσης κάποιων καταστάσεων και αναγκαιότητα
συγκεκριμένων διαδικασιών. Για τη δημιουργία ενός τέτοιου φορέα, χρειάζεται η
δημιουργία της ομάδας εκπόνησης του έργου (βλ. διαδικασία 170), αλλά και η
σύσταση της ομάδας των φορέων (βλ. διαδικασία 271). Μέσω των δύο αυτών
προηγούμενων διαδικασιών υπάρχει η ευχέρεια της επαρκούς γνώσης και
δυναμικού, που μπορούν να καθορίσουν τις ορθότερες βάσεις για το φορέα αυτό. Η
διαδικασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται στην τρέχουσα φάση, καθώς ο φορέας
αυτός μετά τη σύστασή του, αν και θα αποτελεί φορέα του δήμου, θα λειτουργεί σε
καθεστώς μερικής ανεξαρτησίας και ως κομμάτι, που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη.
Επίπεδο 4- Φάση 3
7.Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων των πολιτιστικών κέντρων
Η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτιστικών κέντρων, διενεργείται
κατά τη δεύτερη φάση του έργου, κατά την οποία οι ομάδες εργασίας του δήμου
έχουν οργανωθεί. Το βήμα αυτό αρχίζει και ολοκληρώνεται κατά την φάση αυτή και
αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη συνέχεια του έργου. Τα πολιτιστικά κέντρα,
αποτελούν πολύ σημαντικό πυλώνα πολιτισμού στο Δήμο Θέρμης και απαιτείται να
υπάρχει πλήρης αντίληψη σχετικά με την κατάσταση και τις δυνατότητές τους για τη
συνέχεια του έργου. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα γίνει απευθείας
ψηφιακά για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Ένα δεύτερο στοιχείο για την
επιτάχυνση της διαδικασίας είναι να υπάρχουν καταγεγραμμένα τα τελευταία
στοιχεία των κατά τόπους πολιτιστικών κέντρων.
Επίπεδο 4- Φάση 3
8. Σχεδιασμός δημιουργίας δημοτικού πολυχώρου, πινακοθήκης, εργαστηρίων
και συνεδριακού κέντρου
Η δημιουργία του πολυχώρου αυτού δύναται να αποτελέσει έμβλημα της
πολιτιστικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία
στο σχεδιασμό του. Ο σχεδιασμός του πολυχώρου αυτού, ξεκινά και θα πρέπει να
ολοκληρωθεί κατά τη δεύτερη φάση, λόγω της σημαντικότητάς του στο έργο. Πριν
από την έναρξη της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να έχουν προηγηθεί η σύσταση
των παραπάνω ομάδων και ιδιαιτέρως της ομάδας χρηματοδοτήσεων, καθώς ένα
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έργο τέτοιας εμβέλειας και δυναμικότητας θα έχει υψηλό κόστος. Επιπλέον μπορεί
να εξεταστεί η πιθανότητα συνεργειών μεταξύ του δήμου και ιδιωτών. Για την
περίπτωση αυτή, υπάρχει σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών εν
ονόματι ‘’Θησέας’’72, η οποία έχει ακριβώς αυτή τη λειτουργία, δηλαδή την
δημιουργία συμπράξεων μεταξύ δήμων και ιδιωτών.
Επίπεδο 2- Φάση 1, 2, 3
9.Καταγραφή και αναδιαμόρφωση των χώρων
Η καταγραφή και αναδιαμόρφωση των χώρων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην
επίτευξη του σκοπού του έργου, θα πρέπει να διατρέχουν το μεγαλύτερο μέρος του
έργου, εκτός από τη τελευταία φάση. Με τη χρήση της λέξης ‘’χώρος’’ νοείται ο
κάθε χώρος πέραν των πολιτιστικών κέντρων. Οι χώροι αυτοί έχουν να κάνουν με
πάρκα, με μνημεία, ακόμα και με δρόμους. Η ομάδα, που θα αναλάβει το εν λόγω
έργο θα αποτελείται από αρχιτέκτονες και εργαζομένους της τεχνικής υπηρεσίας
του δήμου.
Επίπεδο 4- Φάση 3
10.Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων τόσο από εθνικούς φορείς όσο από ιδιώτες
Η ομάδα χρηματοδοτήσεων, η οποία δημιουργείται ήδη σε προηγούμενη φάση,
ξεκινάει τη λειτουργία μόλις έχει στα χέρια της συγκεκριμένα δεδομένα και
προτάσεις, βάσει των οποίων θα αναζητήσει τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.
Αν ακολουθώντας το παράδειγμα του Γκούγκενχάιμ, ο Δήμος Θέρμης ερχόταν σε
σχετική συμφωνία με το Ερμιτάζ, δημιουργώντας ένα παράρτημα του μουσείου στη
περιοχή, η ομάδα χρηματοδοτήσεων θα στόχευε σε ιδιώτες και ευαγή ιδρύματα, τα
οποία είναι ρωσικών συμφερόντων και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Εισάγεται σε αυτή τη φάση, η δράση αυτή, διότι είναι πολύ σημαντική η
εξασφάλιση κεφαλαίων για την ολοκλήρωση του έργου.
Επίπεδο 4- Φάση 3
11.Έναρξη μελέτης για την πιστοποίηση των μνημείων και της προβολής αυτών
Οι καταγραφές εκπονούνται από τις παραπάνω ομάδες(στους χώρους του δήμου
και στα πολιτιστικά κέντρα), με τη σύνθεσή τους να μεταβάλλεται ανάλογα με το
αντικείμενο που έχουν αναλάβει να επιτελέσουν. Επί παραδείγματι, στην
προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να συμμετέχουν απαραιτήτως αρχαιολόγοι και
συντηρητές έργων τέχνης, οι οποίοι είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να
καταγράψουν τις προτάσεις για τα διάφορα μνημεία. Η καταγραφή θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μετά την πάροδο της τρίτης φάσης.
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Επίπεδο 4- Φάση 3
12.Δημιουργία brandname
Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα η δημιουργία ενός brandname και η συνεχής
εκμετάλλευσή του. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σήμα για την
περιοχή της Θέρμης, το οποίο θα περικλείει όλα εκείνα τα στοιχεία, που έχουν
συλλεχθεί σε προηγούμενες ενέργειες του έργου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να
ληφθεί υπόψη η πληθυσμιακή διάρθρωση της περιοχής. Η δημιουργία του σήματος
είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση των τουριστικών ροών. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι ένα σήμα είναι τόσο σημαντικό,
καθώς αποτελεί και την ταυτότητα του δήμου στην παγκόσμια τουριστική και
πολιτιστική αγορά. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την
έναρξη επαφών με άλλους δήμους και πριν την προβολή του δήμου σε εκθέσεις
σχετικές με τον τουρισμό.
Επίπεδο 4- Φάση 4
13. Δημιουργία μέσων ενημέρωσης του δήμου
Ο δήμος κρίνεται αναγκαίο στο σημείο αυτό να προχωρήσει στην σύσταση ενός
αξιόλογου οργάνου, ενός μέσου ενημέρωσης του δήμου, που θα βοηθήσει τους
δημότες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς να αντιληφθούν τη νέα κατάσταση.
Επίσης, ένα τέτοιο μέσο, θα ενισχύσει την συμμετοχικότητα των δημοτών στις
εκδηλώσεις. Η σύσταση του μέσου αυτού δημιουργείται κατά την τελευταία φάση,
όπου το ανθρώπινο δυναμικό θα έχει αποδεσμευθεί από άλλες δραστηριότητες και
θα είναι σε θέση να αναλάβει τη διαδικασία αυτή. Όντας οι εργαζόμενοι από την
αρχή του έργου, έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν την στρατηγική του δήμου
στο πολιτισμό και να ενημερώσουν καλύτερα τόσο τους δημότες όσο και τους
δυνάμει επισκέπτες. Η καλύτερη αντίληψη της νέας κατάστασης, δύναται να
κατευθύνει τη σχεδίαση των μέσων αυτών προς την επίτευξης πολιτιστικής
ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό τοποθετείται η δημιουργία τους στην τελευταία φάση
του έργου.
Επίπεδο 3- Φάση 4
14. Έναρξη επαφών συνεργασιών με άλλους δήμους- ανάπτυξη δικτύου εντός και
εκτός Ελλάδος
Η έναρξη των επαφών και των συνεργασιών με άλλους δήμους για την ανάπτυξη
δικτύου είναι η τελευταία κατά σειρά διαδικασία, που απαιτείται να ξεκινήσει
αμέσως μετά τη δημιουργία του σήματος. Από τη στιγμή της έναρξης των επαφών
για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ των δήμων, είναι πρώτη επί της ουσίας διάχυση
της πληροφορίας του νέου αυτού δημιουργήματος, του πολιτιστικά

αναπτυσσόμενου δήμου. Για αυτό το λόγο η δράση τοποθετείται στην τελική φάση
του έργου.
Πίνακας 5: Το πενταετές πλάνο του έργου της πολιτιστικής ανάπτυξης στο Δήμο Θέρμης, διαδικασία ανά φάση.
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Είναι απαραίτητο να γίνει σαφές, ότι για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του
πλάνου θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης της κάθε
διαδικασίας, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα του έργου.
Τα αποτελέσματα του έργου σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εμφανή άμεσα με
την ολοκλήρωσή του, ωστόσο με τις κατάλληλες ενέργειες και τη συνέχεια πάνω
στο έργο αυτό, θα υπάρξουν και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πολιτιστικής
ανάπτυξης.

4. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο μιας διαφορετικής
προσέγγισης της πολιτιστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου
Θέρμης. Μελετώντας τους όρους του πολιτισμού, η παρούσα εργασία δίνει μια νέα
διάσταση στην πολιτιστική πολιτική του Δήμου. Επιπλέον καταγράφηκαν οι όροι με
τους οποίους ορίστηκε το πλάνο πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι όροι αυτοί έγιναν
διακριτοί, τόσο μέσω της εξέτασης τόσο του νόμου του Καλλικράτη, ο οποίος
αναφέρει τις δυνατότητες ενός Δήμου στην πολιτιστική πολιτική, όσο και με τη
στρατηγική Ευρώπη 2020. Τη στρατηγική Ευρώπη 2020, εντάσσεται ως όρος
πολιτιστικής ανάπτυξης στο πλάνο, καθώς σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται
προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό.
Στην εργασία αυτή, έγινε διερεύνηση ως προς την χρησιμότητα μιας πολιτιστικού
τύπου ανάπτυξης, δηλαδή εάν επί της ουσίας χρειάζεται ο Δήμος Θέρμης
πολιτιστική ανάπτυξη και εάν του ταιριάζει. Όπως είδαμε παραπάνω ο Δήμος
Θέρμης, φαινομενικά, δεν διαθέτει ένα σημαίνον πολιτιστικό στοιχείο ώστε να είναι
διακριτό και άρα προς ‘’εκμετάλλευση’’. Ωστόσο ο Δήμος Θέρμης διαθέτει μνημεία
που χρονολογούνται κατά τη βυζαντινή περίοδο όπως η εκκλησία η οποία βρίσκεται
στη Περιστερά, αλλά και της νεολιθικής περιόδου όπως οι οικισμοί στο Τρίλοφο και
το Πλαγιάρι, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Επιπλέον ο Δήμος, μπορεί να
ακολουθήσει το παράδειγμα του Γκουγκενχάιμ όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Το μουσείο του Γκουγκενχάιμ, δημιουργήθηκε σε μια περίοδο αποβιομηχανοποίησης της περιοχής του Μπιλμπάο και έφερε την ανάπτυξη στη περιοχή.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το άρθρο του Economist73, ένα μουσείο, όσο εξαιρετικής
ομορφιάς και καινοτομίας κι αν είναι, δε μπορεί από μόνο του να στρέψει τη
δυναμική της ανάπτυξης στην περιοχή. Για το συγκεκριμένο λόγο, στην παρούσα
εργασία τοποθετήθηκε η δημιουργία του σύγχρονου πολυχώρου πολιτισμού, σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο στροφής στην πολιτιστική ανάπτυξη. Όσο σημαντική και εάν
είναι η τοποθεσία του δήμου, μεταξύ δύο σημείων, τα οποία είναι ιδιαίτερα
προβεβλημένα τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, δεν αρκεί
αποκλειστικά αυτό. Είναι αναγκαίο ο Δήμος Θέρμης να γίνει το τρίτο σημείο και
ένας πραγματικός κρίκος μεταξύ των δύο αυτών σημείων.
Ένα ακόμα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ουσιαστική έρευνα
χρηματοδότησης ενός τέτοιου πλάνου. Για το λόγο αυτό η έρευνα αυτή, διέκρινε
συγκεκριμένα εργαλεία χρηματοδότησης τόσο από ιδιωτικά κεφάλαιο (πχ
crowdfunding), όσο και από χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη τα θεσμικά εργαλεία της Ε.Ε. ενισχυτικής οικονομικής
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επίδρασης. Με τον όρο αυτό, νοείται η θετική οικονομική επίδραση των θεσμών της
ΕΕ όπως η ‘’Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα’’, στην ανάπτυξη μιας περιοχής.
Τα εργαλεία αυτά, σε συνδυασμό τόσο με τα πολιτιστικά δεδομένα της περιοχής
(σύλλογοι, μνημεία, κέντρα πολιτισμού, βιβλιοθήκες κλπ), όσο και με τις ήδη
υπάρχουσες προτάσεις του Δήμου για τον πολιτισμό, όπως αυτές αναφέρονται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, συνέβαλλαν στη δημιουργία του σκελετού
του πλάνου του οποίου καταγράφεται στην εργασία αυτή. Η υπάρχουσα
πολιτιστική πολιτική του Δήμου74, εντάσσεται στα πλαίσια συντήρησης των
υπαρχουσών δομών. Να σημειωθεί επιπλέον ότι κάποια από τα στοιχεία της
πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου, σπανίως λαμβάνουν χώρα ως δράσεις. Για
παράδειγμα, η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συμμετοχή σε
δίκτυα πολιτισμού, λαογραφίας, τοπικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και
αθλητισμού ΟΤΑ και φορέων της ΤΑ, η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων,
διαγωνισμών κ.λπ. σε τομείς αρμοδιότητας της και η υλοποίηση εκθέσεων
πολιτισμού και αυτοδιοίκησης αλλά και η επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του
Δήμου Θέρμης ή μη και συλλόγων καθώς και η θέσπιση θεσμού πολιτιστικών
υποτροφιών.
Η νέα πολιτική η οποία καταγράφεται στην εργασία αυτή75, έχει στόχο την
εντατικοποίηση των δράσεων, αλλά και την διαμόρφωση νέων και ουσιαστικότερων
δράσεων όπως μια ένωση πολιτιστικών φορέων στο Δήμο και μελέτη των
καταγεγραμμένων μνημείων, με ταυτόχρονη προσπάθεια προβολής τους μέσω
διεθνών πιστοποιήσεων (Μνημεία Unesco). Επιπλέον η νέα πολιτική, θέτει
οργανωτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα την επαναφορά του καθεστώτος
μερικής ανεξαρτησίας των κέντρων πολιτισμού των κατά τόπους περιοχών του
Δήμου. Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι στη νέα πολιτιστική πολιτική, υπάρχει μια
αναθεώρηση των όσων υπάρχουν ήδη (πχ δημοτική πινακοθήκη), ενώ αναφέρονται
νέες προτάσεις οι οποίες δεν αποτελούν γενικότητες (πχ διεθνείς συνεργασίες),
αλλά στοχεύουν σε συγκεκριμένες δράσεις (πχ προσπάθεια προβολής μνημείων
μέσω διεθνών πιστοποιήσεων (Μνημεία Unesco)).
Στην βάση των όσων έχουν αναφερθεί, η εργασία αυτή κατέληξε σε ένα σχέδιο το
οποίο επιδιώκει την πολιτιστική ανάπτυξη στο Δήμο Θέρμης. Το σχέδιο αυτό,
απαρτίζεται από συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εκπλήρωση των
πολιτικών που τέθηκαν ως νέα πολιτιστική πολιτική στην εργασία αυτή. Η επιτυχία
του πλάνου, κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή διαχείριση, κάτι το οποίο
σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή τόσο στα χρονικά περιθώρια όσο και στη
σειρά με την οποία γίνονται οι δράσεις. Το σημαντικότερο σημείο της εργασίας,
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είναι η αποτύπωση της πολιτιστικής πολιτικής που προτείνεται, μέσα από τις
δράσεις που καταγράφονται.
Καταληκτικά, η πολιτιστική ανάπτυξη είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, το
οποίο ελλοχεύει κινδύνους. Ωστόσο, εάν υπάρχει σαφής βούληση, ώστε να
υποστηριχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, τότε πράγματι θα επιτύχει και θα αποδώσει
αρκετά στη τοπική κοινωνία. Η παρούσα εργασία δεν έχει στόχο να προτείνει τη
δημιουργία ενός μουσείου για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά έχει σκοπό να
προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη. Επομένως, ο πολιτισμός
είναι ένας τομέας, που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης, με την
προϋπόθεση να υποστηρίζεται ουσιαστικά από τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Παράρτημα 1
“2.1 Πολιτιστική Κληρονομιά
Οι έννοιες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ορίζονται σύμφωνα με το Ν.
1126/1981 “Περί Κυρώσεως εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 Υπογραφείσης
Διεθνούς Συμβάσεως δια την Προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονομιάς”. Στο πλαίσιο αυτό, ως πολιτιστική κληρονομιά θεωρούνται:
Μνημεία: αρχιτεκτονικά έργα, σημαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, έργα ή
κατασκευές αρχαιολογικού χαρακτήρα, επιγραφές, σπήλαια και σύνολα έργων
παγκόσμιας αξίας, από την άποψη της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήμης.
Σύνολα οικοδομημάτων: ομάδες κτιρίων μεμονωμένων ή ενοτήτων (οικισμών), τα
οποία λόγω της αρχιτεκτονικής τους, της ομοιογένειάς τους ή της θέσης τους, έχουν
παγκόσμια αξία από την άποψη της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήμης.
Τοπία: έργα του ανθρώπου ή συνδυασμός έργων του ανθρώπου και της φύσης,
καθώς και εκτάσεις, περιλαμβανομένων και των αρχαιολογικών χώρων, που έχουν
παγκόσμια αξία από άποψη ιστορική, αισθητική, εθνολογική και ανθρωπολογική.
Ως φυσική κληρονομιά θεωρούνται:
Φυσικά μνημεία, αποτελούμενα από φυσικούς ή βιολογικούς σχηματισμούς ή από
ομάδες τέτοιων σχηματισμών παγκόσμιας αξίας, από άποψη αισθητικής ή
επιστημονικής.
Γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηματισμοί και ακριβώς καθορισμένες εκτάσεις, οι
οποίες αποτελούν την κατοικία απειλούμενων ζωικών και φυτικών ειδών,
παγκόσμιας αξίας από άποψη της επιστήμης ή της ανάγκης διατήρησής τους.
Φυσικά τοπία ή ακριβώς καθορισμένες φυσικές εκτάσεις παγκόσμιας αξίας από την
άποψη της επιστήμης, της ανάγκης διατήρησης ή του φυσικού κάλλους.
Στα παραπάνω μπορούν να εντάσσονται τοποθεσίες φυσικού κάλλους, ακτές και
παραλίες, διαμόρφωση του εδάφους, δάση και ζώνες σπάνιας βλάστησης,
φαράγγια, ποτάμια, λίμνες και πηγές, ορεινοί όγκοι, χαράδρες, και οροπέδια, κ.λπ.
Σύμφωνα με τον Ν. 3521/2006 “Κύρωση της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά ορίζονται “ … οι
πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, καθώς και τα
εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με
αυτά και τα οποία οι κοινότητες, οι ομάδες και, περιπτώσεως δοθείσης, τα άτομα,
αναγνωρίζουν ότι αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Αυτή η άυλη

πολιτιστική κληρονομιά, που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, αναδημιουργείται
συνεχώς από τις κοινότητες και τις ομάδες σε συνάρτηση με το περιβάλλον τους, την
αλληλεπίδρασή τους με τη φύση και την ιστορία τους και τους παρέχει μια αίσθηση
ταυτότητας και συνέχειας, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του σεβασμού της
πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας”.
Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως ορίζεται στον συγκεκριμένο Νόμο,
καταγράφεται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:
Στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας
ως φορέα μετάδοσης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στις τέχνες του θεάματος.
Στις κοινωνικές πρακτικές, τις τελετουργίες και τις εορταστικές εκδηλώσεις.
Στις γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν.
Στην τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία.
Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει γνώσεις ανεπτυγμένες από τους
ανθρώπους μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τη φύση. Όπως επισημαίνεται και
από την Σκουλά και άλλους(2010), η αλληλοεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και φύσης
στο παρελθόν ήταν πολύ εντατική και δημιούργησε ένα σημαντικό απόθεμα
εμπειρικής γνώσης σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των πόρων για να
διατηρήσουν αυτούς ζωντανούς για τους ίδιους και τους απογόνους τους, που είναι
πραγματικά άξιο η γνώση αυτή να μελετηθεί, να διασωθεί και να περάσει στις
επόμενες γενεές.
Με βάση με τον Ν. 3028/2002 για την “Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, δίνονται οι παρακάτω ορισμοί:
Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και
συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου.
Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και
ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και των οποίων επιβάλλεται η
ειδικότερη προστασία βάσει των παρακάτω διακρίσεων:
Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται
στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και
χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
20του Ν. 3028/2002. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και
παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την
ανθρώπινη ύπαρξη.

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα
του1830, η προστασία των οποίων επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή
επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των Άρθρων 6 και 20 του
Ν.3028/02. Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με
το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στον βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα
λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στον βυθό
της7θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να
μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους. Στα ακίνητα μνημεία
συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και
λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο
περιβάλλον τους.
Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. Στα αρχαία
κινητά μνημεία περιλαμβάνονται:
Αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453.
Τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830 και αποτελούν
ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που αποσπάσθηκαν από
ακίνητα μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείμενα
της ίδιας περιόδου.
Τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830, δεν υπάγονται
στην προηγούμενη περίπτωση και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής,
τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή
εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Τα αρχαία κινητά μνημεία που
υπάγονται σε αυτές τις περιπτώσεις προστατεύονται από τον νόμο, χωρίς να
απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά που
δεν υπάγονται σε αυτές τις περιπτώσεις, χαρακτηρίζονται ως μνημεία με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας
και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή
στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι
περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν
από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά
σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο
περιβάλλον, που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική,
αισθητική και λειτουργική ενότητα.
Ως ιστορικοί τόποι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή
στους ποταμούς, που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν τον
χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις

οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία μεταγενέστερα του 1830, είτε
σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830, τα οποία
συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να
οριοθετηθούν, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής,
εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει
ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.”76

Παράρτημα 2

Συνέντευξη Μαρίας Ψαρρού, συνιδρύτρια και αντιπρόεδρος της ΜΚΟ Πλέγμα
Είναι ειδικός σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής, φεστιβάλ πολιτιστικού μάρκετινγκ
καθώς και πολιτιστικής ανάπτυξης.
1.

Τι σημαίνει για εσάς πολιτιστική πολιτική;

Η πολιτιστική πολιτική είναι ο οργανωμένος τρόπος παρέμβασης του κράτους που
έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού και θεσμικού
πλαισίου και σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και την
ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού
και της δημιουργικής βιομηχανίας.
2.
Μπορεί να υπάρξει στην ελληνική πραγματικότητα πολιτιστική ανάπτυξη σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης;
Σύμφωνα με το νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων (ν.3463/2006), ο πολιτισμός
αποτελεί έναν από τους 7 τομείς αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης που συστηματοποιούνται και ενισχύονται, καθώς αναβαθμίζεται η
συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών τους (Παυλόπουλος, 2007).
Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 75, ενθαρρύνεται η ίδρυση πολιτιστικών και
πνευματικών κέντρων, καλλιτεχνικών συνόλων, αλλά και η μελέτη και εφαρμογή
προγραμμάτων, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και
εκδηλώσεων, προωθούνται οι πολιτιστικές ανταλλαγές σε διεθνές επίπεδο,
προβλέπεται η αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη
του τοπικού πολιτιστικού τουρισμού, ενώ της παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης
της συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων.
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Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήνεται υποχρεωτικά σε κάθε δήμο
υπηρεσιακή μονάδα παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς. Ανατίθεται
επίσης στους δήμους, η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών
ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του
β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄), η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, η χορήγηση άδειας
λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου και η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου
στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
Κατά συνέπεια η πολιτιστική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο είναι αρμοδιότητα της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των δήμων, τα οποία αποτυπώνουν το όραμα και
την αναπτυξιακή στρατηγική τους, κάθε δημοτική αρχή καταγράφει τους
υφιστάμενους πόρους, τους στρατηγικούς στόχους και τις ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιήσει για να υπάρξει πολιτιστική ανάπτυξη.
3.
Μπορεί ένας δήμος ή μια κοινότητα να δημιουργήσει πολιτιστικό αγαθό εκ
του μηδενός; (για παράδειγμα κάτι σαν το Γκούγκενχάιμ του Μπιλμπάο στα
ελληνικά δεδομένα)
Κάθε δήμος οφείλει να κατανοήσει σε βάθος τα μοναδικά του χαρακτηριστικά, να
καταγράψει τους υφιστάμενους πολιτιστικούς του πόρους και να τους αξιοποιήσει
αποτελεσματικά στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Θεωρητικά λοιπόν δεν
υπάρχουν περιορισμοί. Δυστυχώς όμως συχνά διαπιστώνουμε ότι υφίστανται
περιοριστικές πεποιθήσεις και ουκ ολίγες δημοτικές αρχές αρκούνται στην
πεπατημένη. Όλα λοιπόν είναι θέμα αντίληψης και στόχευσης.
4.
Μπορεί η πολιτιστική στρατηγική να στηριχθεί σε αυτό που ονομάζουμε
ελληνική παράδοση;
Η ελληνική παράδοση, ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός δηλαδή, αποτελεί
αδιαμφισβήτητα μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε
ιδέες και να εντοπίσουμε σε αυτή δημιουργικές αφετηρίες.
5.
Το σημείο το οποίο μελετάμε είναι ο Δήμος Θέρμης, ο οποίος αποτελεί
προάστιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, δίχως να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
πολιτιστικό στοιχείο αλλά ούτε και το τουριστικό, θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα
και σε μια τέτοια περιοχή πολιτιστική ανάπτυξη;
Σε κάθε περιοχή της χώρας μας μπορεί και πρέπει να υπάρξει πολιτιστική ανάπτυξη.
Κάθε βήμα, μικρό ή μεγάλο, προς την πολιτιστική ανάπτυξη είναι σημαντικό. Αυτό
που πρέπει να συγκρίνουμε κάθε φορά είναι από πού ξεκινήσαμε και πού
καταλήξαμε.

6.
Ποια είναι η συμβολή των πολιτιστικών και λαογραφικών συλλόγων, οι
οποίοι ανθούν, ως επί το πλείστον, με τέτοια μορφή, κυρίως στην Ελλάδα, στην
πολιτιστική ανάπτυξη;
Ο εθελοντικός ή τρίτος τομέας στον οποίο συγκαταλέγονται οι πολιτιστικοί και
λαογραφικοί σύλλογοι διακρίνεται για τον ενθουσιασμό του και την προσφορά στα
πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας και
αντίκτυπου πρωτοβουλίες αναπτύσσονται σε κάθε γωνιά της χώρας μας.
7.
Υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Ελλάδα, τέτοιου είδους
πρότζεκτ, όπου ο πολιτισμός είναι μοχλός ανάπτυξης;
Πρότζεκτ πολιτισμού χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους,
καθώς επίσης και από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και από
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως το crowdfunding. Σημαντικότερο όλων
όμως είναι η μόχλευση δημιουργικών δυνάμεων που μπορούν να συνεισφέρουν
στην υλοποίηση των πρότζεκτ παρέχοντας εγκαταστάσεις, εθελοντική εργασία,
τεχνογνωσία και επιτυγχάνοντας βιώσιμες συνεργασίες.
8.
Ποια είναι τα εργαλεία της πολιτιστικής ανάπτυξης για έναν δήμο στην
Ελλάδα;
Κάθε δήμος θα πρέπει να ξεκινά οποιαδήποτε πρωτοβουλία για πολιτιστική
ανάπτυξη με μια ολοκληρωμένη πολιτιστική χαρτογράφηση, να καταγράφει δηλαδή
το υλικούς και άυλους πολιτιστικούς πόρους και φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό
του που μπορεί να αξιοποιήσει για την πολιτιστική ανάπτυξη.
Στη συνέχεια το ζητούμενο είναι να υπάρξει συλλογική δέσμευση στον σχεδιασμό,
κατά συνέπεια θα πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση μέσω της
διαβούλευσης μ ε την κοινωνία και τους στρατηγικούς εταίρους. Από αυτή θα
αναδειχθούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης.
9. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια άνθηση των Φεστιβάλ στην Ελλάδα ένα
από αυτά είναι και αυτό στη Σκόπελο, το Φεστιβάλ Διαμαντής Παλαιολόγος.
Μπορεί ένα Φεστιβάλ να γίνει μοχλός ανάπτυξης μιας περιοχής ή χρειάζονται κι
άλλα πράγματα που το πλαισιώνουν και ναι ποια είναι αυτά;
Το φεστιβάλ αξιοποιεί υφιστάμενους πόρους, οι οποίοι αξιοποιούνται με
δημιουργικό τρόπο στο πλαίσιο μιας μεγάλης γιορτής. Η κοινότητα με αυτόν τον
τρόπο πείθεται ότι μπορεί να αναπτύξει δημιουργικές ιδέες και να υλοποιήσει
πολιτιστικά προγράμματα τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο στην ζωή και τον τόπο.
Το φεστιβάλ παρά τη μικρή του χρονική διάρκεια λειτουργεί ως μια πολύ καλή
αφορμή για να αναδείξουμε ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία αλλά
και τον τουριστικό προορισμό σε βάθος χρόνου.

Σαφέστατα η διοργάνωση ενός φεστιβάλ δεν είναι πανάκεια. Λειτουργεί όμως ως
ερέθισμα και σημείο αναφοράς και μπορεί να καταδείξει δημιουργικές δυνάμεις
που βρίσκονται σε λανθάνουσα μορφή και ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν
σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα.

Συνέντευξη Αθηνάς Παπαδάκη, προέδρου της ΔΕΠΠΑΘ
1. Τι είναι πολιτισμός για τον Δήμο Θέρμης, ποια είναι τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά του;
Πολιτισμός είναι η καλλιτεχνική δημιουργία, η μουσική, ο χορός, το θέατρο, τα
εικαστικά, τα οποία στο δήμο μας συνδυάζονται αρμονικά με τις δραστηριότητες
των λαογραφικών συλλόγων, που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας και
προέρχονται από όλες τις κοινωνικές και «φυλετικές» ομάδες. Άμεσα
συνυφασμένες είναι και οι αθλητικές δραστηριότητες.
2. Ποιο είναι το πολιτιστικό προϊόν του Δήμου Θέρμης;
Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς στο Δήμο μας διοργανώνονται
φεστιβάλ(χορωδιών, παραδοσιακών χορευτικών), εκδηλώσεις και γιορτές που
συνδυάζονται με τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε δημοτικού διαμερίσματος(γιορτή
σπανακιού στην Αγιά Παρασκευή, γιορτή Γάλακτος στην Περιστερά, γιορτή
κολοκυθιού στα Βασιλικά), τα ήθη και τα έθιμα, συναυλίες, τόσο με καλλιτέχνες που
επισκέπτονται το δήμο μας, όσο και καλλιτέχνες που προέρχονται από το Δημοτικό
Ωδείο μας, χορευτικές παραστάσεις της Σχολής Χορού μας, εκθέσεις ζωγραφικής,
θεατρικές παραστάσεις αλλά και μια άκρως δραστήρια βιβλιοθήκη, που δεν
ασχολείται μόνο με το δανεισμό βιβλίων αλλά συνεχώς διοργανώνει εκδηλώσεις
τόσο για την ενημέρωση όσο και για την πολιτιστική ψυχαγωγία των δημοτών.
Ακόμη σημαντικές είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, όπως τουρνουά. Μεγάλη και
κύρια δραστηριότητα κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που εμπεριέχει
σχεδόν όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είναι τα ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ, ένας
πολιτιστικός μήνας στον τόπο μας.
3. Ποια είναι τα εργαλεία της ανάδειξης του πολιτιστικού προϊόντος;
Το πολιτιστικό μας προϊόν αναδεικνύεται καταρχήν μέσα από τις εκδηλώσεις που
προανέφερα, πολλές από τις οποίες έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο, καθώς και
από τον μεγάλο αριθμό ωφελουμένων που κατακλύζουν το Πολιτιστικό μας Κέντρο
και τα κατά τόπους κέντρα πολιτισμού. Σημαντικά αναδεικνύονται από την
εφημερίδα που εκδίδει η δημοτική μας επιχείρηση, «ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ», από τα
site του Δήμου μας και του πολιτιστικού μας, γενικά από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

4. Τι σημαίνει πολιτιστική πολιτική για τον Δήμο Θέρμης, πως χρησιμοποιεί το
πολιτιστικό προϊόν του ο Δήμος Θέρμης;
Πολιτιστική πολιτική για το Δήμο μας είναι η στάση του απέναντι στον πολιτισμό,
δηλαδή το πόσο σημαντική θεωρεί την καλλιέργεια του πολιτισμού και του
αθλητισμού και πόσο βοηθάει στο να παράγεται στο δήμο μας πολιτισμός. Ο Δήμος
Θέρμης εδώ και πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του ’80, πολύ πριν τις διοικητικές
αλλαγές που επήλθαν με τους νόμους «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά και
ως ενιαίος δήμος από το 2011, έχει τοποθετήσει τον πολιτισμό στην πρώτη γραμμή,
σε βασική λειτουργία του ,θεωρώντας ζωτική την ενασχόληση όλο και μεγαλύτερου
αριθμού των δημοτών μας με τα πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και τον αθλητισμό.
5. Ποια είναι η κατάσταση του πολιτιστικού προϊόντος αυτή τη στιγμή στο Δήμο
Θέρμης;
Στο Δήμο Θέρμης το πολιτιστικό προϊόν είναι αρκετά ανεπτυγμένο με ποιοτικά
χαρακτηριστικά , σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν και υπό το (2). Παρά τη μεγάλη
οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, στο Δήμο μας το πολιτιστικό προϊόν
παραμένει σε υψηλό επίπεδο και οι πολιτιστικές δράσεις είναι συνεχείς.
6. Ποιο είναι το όραμα σας αναφορικά με τον πολιτισμό στο Δήμο Θέρμης;Ποιοι
είναι οι άμεσοι και έμμεσοι στόχοι σας;
Είναι δύσκολο να οραματίζεσαι μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής αλλά και κοινωνικής
κατάρρευσης. Παρόλα αυτά, θα ήταν αδιέξοδο αν ένας νέος άνθρωπος δεν έχει
όραμα, ιδίως σε ένα τομέα ενασχόλησης, αυτόν του πολιτισμού, που είναι καθαρά
δημιουργικός. Η συνεχής και αδιάκοπή δράση, σε όλους τους ανωτέρω τομείς είναι
ένα όραμά, με όλο και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ενασχόληση κάθε δημότη,
ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, που σε μεγάλο βαθμό
συμβαίνει, έστω με κάποια δράση των κέντρων πολιτισμού μας . Η όλο και
μεγαλύτερη συνεργασία των διαφόρων καλλιτεχνικών διευθύνσεων (χορός, θέατρο,
εικαστικά, φιλαρμονική, παραδοσιακά, βιβλιοθήκη), αλλά και του Ωδείου μας, που
έχει ένα υψηλό επίπεδο είναι στόχος, αλλά ακόμη και τα δύσκολα αυτά χρόνια η
διοχέτευση του πολιτιστικού μας προϊόντος μέσω εκδηλώσεων και προγραμμάτων
τόσο πανελλαδικά όσο και στο εξωτερικό.
7. Ο Δήμος Θέρμης αντλεί κονδύλια γιατον πολιτισμό από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από άλλες πηγές πέραν των ίδιων πόρων;
Ο Δήμος μας και οι ωφελούμενοι μας είναι ο κύριος χρηματοδότης των
πολιτιστικών μας δράσεων. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για την ένταξη μας σε
ευρωπαϊκά προγράμματα.

8. Βάση της δομής του Δήμου Θέρμης, της χωροταξίας και της υλικής ήάυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει, θα μπορούσε να δημιουργήσει
περιβάλλον αυτού που ονομάζουμε πολιτιστική ανάπτυξη;
Βάσει όλων των ανωτέρω που ανέπτυξα ως απαντήσεις στις ερωτήσεις σας αλλά και
των στοιχείων που θέτετε σε αυτήν την ερώτηση η απάντηση είναι καταφατική.
Θεωρώ ότι ήδη, εδώ και χρόνια συντελείται πολιτιστική ανάπτυξη στον τόπο μας
και αυτή οφείλεται μαζί με όλα τα ανωτέρω και στη γεωγραφική θέση του Δήμου
μας, στην ποικιλομορφία του πληθυσμού μας αλλά και στη στάση του Δήμου ως
διοίκησης απέναντι στον τομέα του πολιτισμού.

Παράρτημα 3
Ο Economist αναφέρει σχετικά με το φαινόμενο του Μπιλμπάο τα εξής: ‘’Ένας
ευημερών πολιτιστικός τομέας είναι το ουσιαστικό μέρος που κάνει μια πόλη
μεγάλη, μαζί με τους χώρους πρασίνου και τους μετανάστες που φέρνουν
ανανέωση και σθένος στη ζωή της πόλης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του
McKinsey, ενός συμβούλου. Το άνοιγμα του Μουσείου Guggenheim στο Μπιλμπάο
στη βόρεια Ισπανία το 1997, 20 χρόνια μετά το Κέντρο Πομπιντού, δείχνει πώς ένα
φανταστικά σχεδιασμένο μουσείο που ανατέθηκε από έναν ενεργό δήμαρχο μπορεί
να βοηθήσει μια πόλη να αναπτυχθεί.
Οι δαπάνες των επισκεπτών στο Μπιλμπάο τα τρία πρώτα χρόνια μετά το άνοιγμα
του μουσείου έφεραν πάνω από 100 εκατ. ευρώ φόρους στην περιφερειακή
κυβέρνηση, αρκετά για να καλύψουν το κόστος κατασκευής και να αφήσουν κάτι
παραπάνω. Πέρυσι, περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα επισκέφθηκαν το
μουσείο, τουλάχιστον τους μισούς από το εξωτερικό. Αυτός ήταν ο τρίτος
υψηλότερος αριθμός που έγινε ποτέ, επομένως το κτίριο συνεχίζει να προσελκύει
επισκέπτες, παρόλο που η συλλογή που εκτίθεται είναι μέτρια. Άλλες πόλεις χωρίς
ιστορικά πολιτιστικά κέντρα εξετάζουν τώρα το Μπιλμπάο ως πρότυπο για το τι
μπορεί να επιτύχει το όραμα και η φαντασία.
Την επόμενη δεκαετία, περισσότερες από δύο δωδεκάδες νέων πολιτιστικών
κέντρων που επικεντρώνονται σε μουσεία πρόκειται να κατασκευαστούν σε
διάφορες χώρες, με εκτιμώμενο κόστος 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα
με μελέτη της AEA Consulting, εταιρείας της Νέας Υόρκης που ειδικεύεται σε
πολιτιστικά έργα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις και ορισμένα από αυτά έχουν ήδη
ξεκινήσει να κτίζονται.

Το πιο συζητημένο είναι το νησί Saadiyat, ένα μουσείο στο Αμπού Ντάμπι, το οποίο
θα φιλοξενήσει εκθέσεις του Guggenheim και του Λούβρου και την West Kowloon
Cultural District in Hong Kong, που θα φιλοξενήσει το M+, το νέο μουσείο κινεζικής
σύγχρονης τέχνης , η απάντηση του Χονγκ Κονγκ στο Tate Modern του Λονδίνου.
Η M+ έχει εξασφαλίσει δύο μεγάλες συλλογές σύγχρονης κινεζικής τέχνης μέσω
ενός συνδυασμού δωρεών και αγορών. Το ένα είναι μια μεγάλη εκμετάλλευση που
δημιουργήθηκε από έναν πρώην Ελβετό πρεσβευτή στο Πεκίνο, τον Uli Sigg, ενώ το
δεύτερο συσσωρεύτηκε από έναν τοπικό επιχειρηματία, τον Guan Yi. Η απόφαση να
αποδοθούν τα 38 εκθέματα στο Χονγκ Κονγκ και όχι σε ένα μουσείο της ηπειρωτικής
χώρας αναστάτωσε το Πεκίνο. Έχοντας Με το M+ να έχει ανοίξει τέσσερα χρόνια
πριν, έχει ήδη οριστεί να γίνει ο κορυφαίος θεσμός του είδους του στην περιοχή.
Τα σχέδια είναι επίσης προχωρημένα για νέους πολιτιστικούς κόμβους με επίκεντρο
τα μουσεία της Σαουδικής Αραβίας (Μέκκα), της Αυστραλίας (Περθ), της Αλβανίας
(Τίρανα) και της Βραζιλίας (BeloHorizonte). Το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο
μουσείο της Ευρώπης, το Mystetskyi Arsenal, με 50.000 τετραγωνικά μέτρα (540.000
τετραγωνικά πόδια) εκθεσιακού χώρου, που πρόκειται να ανοίξει πλήρως στο Κίεβο
της Ουκρανίας το επόμενο έτος.
Το Belo Horizonte, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, είναι η πόλη που βρίσκεται
πλησιέστερα σε ένα αξιόλογο πάρκο τέχνης και γλυπτικής γνωστό ως Inhotim, που
ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1980 από τον Bernardo Paz, μεγιστάνα εξόρυξης. Πάνω
από 20 γκαλερί είναι γεμάτες με τη σύγχρονη τέχνη και εκατοντάδες άλλα έργα,
πολλά από τα οποία έχουν ανατεθεί ειδικά, έχουν κατανεμηθεί σε 2.000 εκτάρια
πλούσιου πάρκου. Το Inhotim έχει γίνει διεθνής προορισμός τέχνης, με
περισσότερους από ένα τέταρτο του ενός εκατομμυρίου επισκεπτών το χρόνο. Ο
νέος πολιτιστικός κόμβος θα κάνει την πόλη του Μπέλο Οριζόντε πόλο έλξης.
Τέτοιοι πολιτιστικοί κόμβοι χρειάζονται ένα σαφές όραμα για το τι μπορούν να
προσφέρουν εάν οι επισκέπτες πρόκειται να έρθουν πολλές φορές. Το νέο κέντρο
στο Περθ, μια εκτεταμένη έκδοση του υπάρχοντος μουσείου της Δυτικής
Αυστραλίας, αναδημιουργείται ως το μουσείο του Ινδικού Ωκεανού και σχεδιάζει
ήδη εκθέσεις σε συνεργασία με τα μουσεία της Βομβάης, του Μουσκάτ, του Αμπού
Ντάμπι και του Ναϊρόμπι. Το Mystetskyi Arsenal θα ανοίξει το επόμενο έτος με μια
υπέροχη επίδειξη από τον πιο γνωστό καλλιτέχνη της Ουκρανίας, τον Kazimir
Malevich (1879-1935). Αλλά δεν είναι σαφές πώς προτίθεται να γεμίσει τους
τεράστιους χώρους του μετά από αυτό.
Το παράδειγμα του νέου Μουσείου Τέχνης Ordos στην Εσωτερική Μογγολία, το
οποίο σχεδιάστηκε όμορφα από μια εταιρεία αρχιτεκτόνων του Πεκίνου, δείχνει ότι
η κατασκευή ενός θαυμάσιου μουσείου δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την επιτυχία.
Η πόλη του Ordos έχει αναπτυχθεί γρήγορα και είναι σχετικά πλούσια, χάρη στις

ανακαλύψεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά το μουσείο δεν έχει
συλλογές και πολύτιμα σχέδια για εκθέσεις. Δεν είναι περίεργο ότι στερείται
επισκεπτών. Αυτό ίσως αποτελεί ένα μάθημα για τα νέα πολιτιστικά κέντρα που
πρόκειται να κατασκευαστούν σε άλλα μέρη του κόσμου.’’77
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