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1. Εισαγωγή - Αντικείμενο μελέτης 

Η υφιστάμενη κτηριακή κατάσταση των Ενετικών Νεωρίων των Χανίων κρίνεται 

ιδιαίτερα ευάλωτη, λόγω της χρόνιας έλλειψης συντήρησης, των κατά καιρούς 

παρεμβάσεων, αλλά και της φθοράς από τη θάλασσα. Επιπλέον, όμως, της 

δεδομένης αναγκαιότητας αποκατάστασης του κελύφους, σημαντική θα είναι και η 

αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος του Ενετικού Λιμένα, το οποίο 

επηρεάζεται από την πλημμελή συντήρηση ταυτόχρονα και του συγκροτήματος αλλά 

και του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος εκτός από την αισθητική υποβάθμιση και τα 

ανάμεικτα συναισθήματα που προκαλεί, συχνά μετατρέπεται σε σημείο 

συσσώρευσης απορριμμάτων κι επικίνδυνων αντικειμένων, ιδιαίτερα από την νότια 

πλευρά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με την εικόνα του σημείου, 

παρατηρείται και μια άνιση ανάπτυξη κατά μήκος του λιμένα. Η δυτική πλευρά του 

παράλιου μετώπου παρουσιάζει εντονότερη και πυκνότερη εμπορική και τουριστική 

ανάπτυξη, σε αντίθεση με την ανατολική πλευρά, κατάσταση η οποία προβλέπεται 

να μεταβληθεί άρδην με την αποκατάσταση και επανάχρηση του μνημείου, η οποία 

θα επιφέρει βελτίωση συνολικά της ευρύτερης περιοχής και θα προσδώσει αξία, 

ακόμη και σε όρους επισκεψιμότητας και περιπάτου, σε σημεία της Παλιάς Πόλης 

που σήμερα υστερούν. Επιπλέον, λοιπόν, της υφιστάμενης κατάστασης των ίδιων 

των Νεωρίων, η οποία απαιτεί μέριμνα, υψηλής σημαντικότητας θεωρούνται και 

πρόσθετα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του συγκροτήματος, τα οποία θα ήταν 

χρήσιμο να μελετηθούν σε δεύτερο χρόνο, ως συμπληρωματικά μέρη της 

διευρυμένης «εικόνας». Η κυκλοφοριακή διευθέτηση, οι χώροι στάθμευσης στην 

περιοχή, η πληροφοριακή σήμανση των διαδρομών, η πρόσβαση των ατόμων με 

δυσκολίες και οι παροχές για αυτά, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που χρήζουν 

περαιτέρω μελέτης. 

Η επικείμενη αποκατάσταση των επτά σωζόμενων Νεωρίων, σε συνέχεια της 

ανακατασκευής και επανάχρησης του Μεγάλου Αρσεναλιού (σημερινού Κέντρου 

Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) και του Παλαιού Τελωνείου (σημερινού Θεάτρου «Μίκης 

Θεοδωράκης»), προβλέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση τόσο του ίδιου 

του βενετσιάνικου εμβληματικού ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος, όσο και της 

συνολικής εικόνας του Ενετικού Λιμένα των Χανίων, δημιουργώντας ιδιαίτερη, 

πολιτιστική, τουριστική, και όχι μόνο, προοπτική στην περιοχή. Η λειτουργική 



αξιοποίηση του συγκροτήματος, θεωρείται απαραίτητο να συνδυαστεί με την 

αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και την ανάδειξη των ιστορικών και 

αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών που προσδίδουν σημαντική αξία στο χώρο, καθώς 

και συνολικά στην περιοχή του Ενετικού Λιμένα των Χανίων. Οι παρεμβάσεις θα 

βοηθήσουν όχι μόνο στην διατήρηση της σημασίας του χώρου, αλλά θα δώσουν και 

την ευκαιρία στις επόμενες γενεές των Χανίων να «γράψουν» τη δική τους ιστορία 

μέσα σε αυτόν, όχι μόνο μέσω της εξάλειψης μίας μη ικανοποιητικής εικόνας ενός 

εγκαταλελειμμένου ιστορικού χώρου, αλλά και μέσω της ουσιαστικής επανένταξης 

του χώρου αυτού στην ενεργή δράση της πόλης. Η διατήρηση της παρακαταθήκης 

του συγκροτήματος, παράλληλα με τη σύγχρονη και βιώσιμη λειτουργική αξιοποίηση 

του, θα προσδώσει προστιθέμενη πολιτιστική αξία σε μία περιοχή, που σε κάθε 

γωνιά της μαρτυρά την μοναδικό της ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, 

δημιουργώντας ικανές συνθήκες για ένα νέο σπουδαίο πολιτιστικό – και όχι μόνο – 

κεφάλαιο για τα Χανιά.  

Υπογραμμίζεται ότι, η επανάχρηση των Νεωρίων απαιτείται να είναι αποτέλεσμα 

μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, η οποία θα ενσωματώνει τις υφιστάμενες 

ανάγκες, που θα πρέπει να ικανοποιούνται:  

α. του ίδιου του χώρου, ως ιστορικό μνημείο,  

β. του αστικού ιστού, ως σύνδεση της σύγχρονης πόλης με την ιστορία της και  

γ. του εμπλουτισμού του πολιτιστικού αποθέματος.  

Εξίσου σημαντική όμως, ίσως και καθοριστική για την πορεία του έργου, είναι η 

μέριμνα για την κάλυψη και των μελλοντικών αναγκών, εκείνων δηλαδή που 

προβλέπεται ότι θα προκύψουν σε ένα μέσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Κύριος στόχος της εν λόγω προσέγγισης θα πρέπει να είναι ο νέος οργανισμός να 

χαίρει της βέλτιστης δυνατής λειτουργικής επανένταξης μεν, στοχεύοντας όμως δε 

απαραιτήτως και στην μελλοντική οικονομική βιωσιμότητά του. 

Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, τον Ιούλιο 

2020, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου 

Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» 



(ΑΔΑ: ΩΓΥΩ7ΛΚ-7ΦΝ), σηματοδότησε την έναρξη της εκπόνησης μελέτης με στόχο 

την αποκατάσταση του συγκροτήματος. Η μελέτη αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 

τη ανάλυση των δυνατοτήτων επανάχρησης του μνημειακού συνόλου, της σύγχρονης 

δυναμικής της Παλιάς Πόλης των Χανίων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και της 

διαφαίνουσας προοπτικής για οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, που θα προκύψουν 

από την επανένταξη των Νεωρίων στη σύγχρονη δραστηριότητα. 

Ως προς την επανάχρησή του, η διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του 

συγκροτήματος αποτελεί χαρακτηριστικό υψηλής σημαντικότητας. Παράλληλα στην 

προαναφερθείσα σύμβαση υπογραμμίζεται η ανάδειξη, μέσω των νέων χρήσεων, 

του σκοπού για τον οποίο αρχικά κατασκευάστηκαν τα Νεώρια και του δεσμού τους 

με το περιβάλλον τους, το λιμάνι και τη θάλασσα, ως απαραίτητο στοιχείο. Η 

στόχευση αυτή των ενδιαφερομένων μερών ενισχύεται και από το Ν.3028/20021, 

περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο 

οποίος, στο πλαίσιο της προστασίας ενός μνημείου, όπως τα Νεώρια, κατά τη 

συντήρηση και αναγκαία αποκατάσταση, υπαγορεύει τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας του κοινού με το μνημείο, την ανάδειξη και ένταξή του στη σύγχρονη 

κοινωνική ζωή και στην παιδεία κι επιπλέον την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος, σημειώνεται ότι, για την περιοχή, 

και την προστασία της, πληθώρα προτάσεων και προσπαθειών, από θεσμικά και 

άλλα όργανα,  έχουν κατατεθεί κι εξετασθεί κατά καιρούς, φανερώνοντας το μεγάλο 

ενδιαφέρον και της τοπικής κοινωνίας για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της 

ευκαιρίας επανάχρησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνάρτηση με την ανάδειξη του μνημείου 

και της ιστορίας του, όπως επίσης και την αποτελεσματικότητα της επανένταξής του 

στο σύγχρονο περιβάλλον, θα εξετασθούν στη συνέχεια στοιχεία χρήσιμα για τον 

προσδιορισμό των επόμενων απαραίτητων σταδίων προετοιμασίας της 

επανάχρησης του συγκροτήματος.  

 

                                                        
1 

https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2002/a/fek_a_153_2002.pdf&t=3bb1eb7cb8

692b8bd76bd3250104103e  
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https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2002/a/fek_a_153_2002.pdf&t=3bb1eb7cb8692b8bd76bd3250104103e


2. Υποομάδα έργου και διάρθρωση μελέτης 

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος που ανέλαβε ευρεία ομάδα επιστημόνων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» και 

επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και διευθυντή του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης 

και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Νίκο Σκουτέλη, η παρούσα 

ανάλυση, ως μέρος της συνολικής μελέτης, αφορά στην οικονομική και κοινωνική 

αξιολόγηση του επικείμενου έργου.  

Με επικεφαλής τον καθηγητή του Τμήματος Παραγωγής και Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και Audencia Business School της Γαλλίας και διευθυντή του 

Financial Engineering Laboratory, Ζοπουνίδη Κωνσταντίνου, η ομάδα έργου που 

εκπονεί την παρακάτω ανάλυση απαρτίζεται από την Τσιτσιρίδη Ελπίδα, 

Οικονομολόγο M.Sc. Οργάνωσης και Διοίκησης, εξωτερική συνεργάτη του Financial 

Engineering Laboratory, και τις Καλαϊτζάκη Αντωνία και Σοφιού Παναγιώτα - Μαρία, 

φοιτήτριες της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και  Διοίκησης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. 

Σκοπός της μελέτης είναι η αναλυτική περιγραφή του παραμεσόγειου πολιτιστικού 

πεδίου, με γνώμονα τις επικείμενες χρήσεις των Νεωρίων των Χανίων, η συλλογή 

χρήσιμων πληροφοριών που απορρέουν από την επισκόπηση χώρων, είτε 

αντίστοιχης ιστορικότητας, είτε αντίστοιχης δραστηριότητας και η ανάλυση τόσο των 

χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής αγοράς της λεκάνης της Μεσογείου, όσο και της 

δυναμικής των πόλεων εντός των πεδίου αναφοράς. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω 

διαδικασίας, αναμένουμε χρήσιμα (και ίσως κρίσιμα) συμπεράσματα, ως προς την 

προοπτική  οικονομικής και κοινωνικής συμβολής των Νεωρίων, σε τοπικό και 

υπερτοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα ως προς τις ευκαιρίες και τις απειλές που 

ενδέχεται να εμφανισθούν κατά της διαδικασία επανένταξης του συγκροτήματος 

στην σύγχρονη πραγματικότητα. Η συμβολή της εργασίας, στο στάδιο της 

προμελέτης, είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η επισήμανση των περιθωρίων για 

είσοδο στην αγορά – στόχο, αλλά και των πιθανών κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν 

να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.  



Σε μεταγενέστερο στάδιο του συνολικού έργου, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση της 

μελέτης αυτής, ώστε να συμπεριλάβει: 

1. εφαρμογή του κατάλληλου συνδυασμού συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων και μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης, που θα αξιολογεί το 

μείγμα των επικείμενων χρήσεων, όπως αυτές θα έχουν οριστικοποιηθεί. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η Della Spina (2020)2 οι πολυκριτήριες 

μέθοδοι προσφέρονται για την προσέγγιση ανάλογης πολυπλοκότητας 

προβλημάτων αποφάσεων και για την υποστήριξη της επιλογής του 

βέλτιστου τρόπου επανάχρησης ιστορικών χώρων, και 

2. στοιχεία που θα αφορούν στον προγραμματισμό του έργου, στο 

διαχειριστικό – διοικητικό σχήμα της δομής, στις ανάγκες της σε ανθρώπινο 

δυναμικό, στα εργαλεία χρηματοδότησής της και κάλυψης λειτουργικών και 

άλλων δαπανών, καθώς και προτάσεις εισόδου στην αγορά – στόχο, μέσω 

ενός marketing plan.  

Τα στοιχεία αυτά προς το παρόν είτε δεν είναι πλήρη, είτε δε θεωρείται ασφαλές να 

βασιστούν συμπεράσματα σε αυτά σε τόσο πρώιμο στάδιο του έργου. Ωστόσο, 

συμπεράσματα που σε αυτό το στάδιο μπορούν να εξαχθούν και θα ακολουθήσουν, 

θα συνεπικουρήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα και 

θα δώσουν χρήσιμες κατευθύνσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

3. Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) 

Το έργο της αποκατάστασης και λειτουργικής επανένταξης των Νεωρίων, όπως κάθε 

έργο εμπλέκει διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είτε συμμετέχουν ενεργά 

στο έργο ή των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να επηρεάζονται – θετικά ή αρνητικά 

–  από το έργο αυτό. Στο σημείο αυτό, θεωρείται χρήσιμο να αναλυθούν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του επικείμενου έργου, ώστε να καθίστανται 

ευδιάκριτες οι σχέσεις του έργου με το σύνολο εκείνων που είτε αποφασίζουν, είτε 

χρηματοδοτούν, είτε επηρεάζονται με άλλους τρόπους από το έργο. Με άλλα λόγια, 

                                                        
2 Della Spina, L. (2020). Adaptive Sustainable Reuse for Cultural Heritage: A Multiple Criteria Decision 

Aiding Approach Supporting Urban Development Processes. Sustainability, Vol. 12 (4), p.1363 

https://doi.org/10.3390/su12041363  

https://doi.org/10.3390/su12041363


τα μέρη εκείνα, που για διαφορετικό σε κάθε περίπτωση λόγο, ενδιαφέρονται για την 

πορεία και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, από το πρώτο ακόμη στάδιο των 

μελετών έως και την πλήρη λειτουργική ένταξη του στο πολιτιστικό δυναμικό των 

Χανίων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει αντιληπτή η υφιστάμενη αλλά και κυρίως η εν 

δυνάμει επιρροή των Νεωρίων, η επίδραση της μελλοντικής δραστηριότητας του 

χώρου στην κοινότητα. 

Σημειώνεται ότι, η ένταση του ενδιαφέροντος του κάθε μέρους και η βαρύτητά του 

στη λήψη αποφάσεων δεν επηρεάζει την αναφορά που ακολουθεί, η οποία δεν 

ακολουθεί κατάταξη σημαντικότητας, καθώς ο στόχος μας είναι η κατανόηση του 

μεγέθους της αλληλεπίδρασης των Νεωρίων με το περιβάλλον τους. 

Στην περίπτωση των Νεωρίων, τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι3: 

 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως κύριος του μνημειακού 

συγκροτήματος4 και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Νομού Χανίων, εντός της 

αρμοδιότητας της οποίας βρίσκονται τα Νεώρια, που επιπλέον εκπροσωπεί το 

ΥΠΠΟ στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

 Η Περιφέρεια Κρήτης, ως συγχρηματοδότης  του έργου, το οποίο βρίσκεται εντός 

της διοικητικής της ευθύνης και – συν τοις άλλοις – θα προσδώσει αξία στην ενιαία 

(τουριστική) ταυτότητα «Κρήτη». 

 Ο Δήμος Χανίων, στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του 

συγκροτήματος και ο οποίος συμμετέχει ως συγχρηματοδότης του έργου. 

 Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο μέσω της επιστημονικής του ομάδας, μελετά την 

αποκατάσταση κι επανένταξη του συγκροτήματος. Η εν λόγω μελέτη θα 

περιλαμβάνει ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση για την ανάδειξη και 

αποκατάσταση του συγκροτήματος των Ενετικών Νεωρίων και θα αναλύει 

προτάσεις αναφορικά με τις εν δυνάμει χρήσεις. 

                                                        
3 Στην πορεία του έργου, ένα ή περισσότερα επιπλέον ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να 

προκύψουν. Επιπλέον, οι μελλοντικές χρήσεις ενδεχομένως θα προσελκύουν το ενδιαφέρον κι άλλων 

μερών, ωστόσο στο σημείο αυτό περιγράφονται οι βασικοί «συμμέτοχοι».   
4 Το Σεπτέμβρη του 2016, με απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΠΣΦ4653Π4-3Μ9) παραχωρεί εκ νέου το δικαίωμα 

χρήσης των Νεωρίων, για πέντε έτη, όμως οποιαδήποτε μελλοντική χρήση αυτών υποχρεωτικά 

εγκρίνεται από τα αρμόδια στελέχη και τους αξιωματούχους του και οφείλει να συμμορφώνεται με 

τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. 



 Οι κάτοικοι των Χανίων, ως μελλοντικοί άμεσοι ή έμμεσοι χρήστες του 

συγκροτήματος. 

 Οι επαγγελματίες της περιοχής, ως άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοι των 

μελλοντικών ροών που θα προκύψουν από νέα δραστηριότητα στην περιοχή.  

 Οι επισκέπτες των Χανίων, ως μελλοντικοί άμεσοι ή έμμεσοι χρήστες του 

συγκροτήματος. 

 Άλλοι ενδιαφερόμενοι, για παράδειγμα μελετητές κι ερευνητές, θεσμικοί και 

άλλοι παράγοντες, τοπικές ή εθνικές αρχές, εν δυνάμει πελάτες κ.λπ., οι οποίοι 

ενδέχεται να παρουσιάσουν ενδιαφέρον για το συγκρότημα και τις χρήσεις του. 

 

4. Χρήσεις 

Σε μελέτη τους, οι Misirlisoy & Günçe (2016)5 αναφέρουν ότι, δεδομένου του 

μεγέθους των επενδύσεων σε περιπτώσεις έργων αποκατάστασης και 

προσαρμοσμένης επανάχρησης (adaptive reuse) ιστορικών χώρων, η απόφαση επί 

της βέλτιστης στρατηγικής επανάχρησης θα πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική 

επιστημονική προσέγγιση, για την αποφυγή μελλοντικής απειλής της βιωσιμότητας 

των χρήσεων, εξαιτίας κοινωνικο-οικονομικών αιτιών. Κάθε ανάλογη επανάχρηση θα 

πρέπει να σχεδιάζεται με φόντο τη μελλοντική οικονομική, κοινωνική και φυσική 

βιωσιμότητα. Αποφεύγοντας λοιπόν το «πάγωμα» του μνημείου σε μία χρονική 

στιγμή, προσθέτοντας ένα επιπλέον ποιοτικό επίπεδο (layer) στη χρήση του, με 

σεβασμό στα προηγούμενα επίπεδα, η προσαρμοσμένη επανάχρηση ενός μνημείου 

γίνεται μέρος της μακράς πορείας του μνημείου αυτού στο χρόνο.  

 Ως προσαρμοσμένη επανάχρηση, ορίζεται σύμφωνα με τους De Gregorio et al. 

(2020)6, το σύνολο των παρεμβάσεων σε ένα ιστορικό κτήριο, με στόχο την 

προσαρμογή, βασιζόμενη στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες, αναβάθμιση και 

επαναλειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, οι μελετητές υπογραμμίζουν ότι όσο πιο 

προσεκτικά σχεδιασμένη είναι η στρατηγική επανάχρησης, τόσο μεγαλύτερες είναι 

και οι πιθανότητες ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής δυναμικής και παράλληλα 

                                                        
5 Misirlisoy, D. & Günçe, K. (2016). Adaptive reuse strategies for heritage buildings: A holistic approach. 

Sustainable Cities and Society, Vol. 26, pp. 91–98. https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.05.017  
6 De Gregorio, S., De Vita, M., De Berardinis, P., Palmero, L., & Risdonne, A. (2020). Designing the 

Sustainable Adaptive Reuse of Industrial Heritage to Enhance the Local Context. Sustainability, Vol. 

12(21). https://doi.org/10.3390/su12219059  

https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.05.017
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ανάπτυξης πολλαπλασιαστικών ωφελειών, αναφορικά με τους τοπικούς συντελεστές 

παραγωγής και κατ’ επέκταση την ίδια την κοινωνία.  

Σε έργα αποκατάστασης κι επανάχρησης ιστορικών μνημείων, η βιβλιογραφία 

υπερθεματίζει ως προς την αξία ενσωμάτωσης στην ανάλυση της οπτικής της τοπικής 

κοινωνίας σχετικά με τις βέλτιστες χρήσεις. Κατά τη διαδικασία λοιπόν της ανάλυσης 

των πιθανών χρήσεων, η άποψη των ανθρώπων που θα στηρίξουν τη νέα 

φυσιογνωμία του χώρου αλλά και θα επηρεαστούν με διάφορους τρόπους από 

αυτήν, κρίνεται απολύτως χρήσιμη. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της προμελέτης, και με δεδομένο ότι είναι απαραίτητο, για την 

επιτυχία του εγχειρήματος, αυτό να χαίρει της πλήρους στήριξης της τοπικής 

κοινωνίας, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, πραγματοποιήθηκε 

ένας κύκλος συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων, μέσω των οποίων 

συλλέχθηκαν απόψεις, ντόπιων αλλά και επισκεπτών, κατοίκων και επιχειρηματιών 

ή φορέων της περιοχής των Χανίων, οι οποίοι κλήθηκαν να προτείνουν, κατά την 

γνώμη και την εμπειρία τους, τη βέλτιστη αξιοποίηση του συγκροτήματος των 

Νεωρίων.  

Τα ερωτηματολόγια περιείχαν ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα για τη 

διαμόρφωση του δείγματος των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν. Παράλληλα, 

περιείχαν και ερωτήσεις σχετικά με τη σημαντικότητα των Νεωρίων, συγκριτικά με 

τα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής, τη αξία της αποκατάστασης κι επανάχρησης 

καθώς και ερωτήσεις ανοικτού τύπου με σκοπό οι ερωτηθέντες να αναπτύξουν την 

άποψή τους ή την πρότασή τους σχετικά με τη βέλτιστη μελλοντική χρήση του 

συγκροτήματος. Τα αποτελέσματα 601 ερωτηματολογίων, που απαντήθηκαν, 

ενισχύουν τις προτάσεις που έχουν τις τελευταίες δεκαετίες διατυπωθεί, από σειρά 

συλλογικών τοπικών οργάνων και φορέων7, αλλά και τις γενικές κατευθύνσεις της 

φυσιογνωμίας των νέων χρήσεων που απορρέουν από την Προγραμματική Σύμβαση, 

σχετικά με την αξιοποίηση του συγκροτήματος ως χώρου πολιτισμού, που θα 

                                                        
7 Βλ. Α1 Παραδοτέο, Παρ. Στ. Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις χρήσεις. 



αποτελεί ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και θα προάγει τον πολιτισμό και την 

κουλτούρα των Χανίων και της Κρήτης διεθνώς8.  

Παράλληλα, ο χαρακτήρας της περιοχής στην οποία βρίσκεται το συγκρότημα των 

Νεωρίων και η γειτνίαση με άλλους χώρους πολιτισμού του Δήμου Χανίων, 

ενισχύουν την πρόθεση για απόδοση πολιτιστικών χρήσεων. Στη συνέχεια, 

επιχειρείται η αξιολόγηση της προοπτικής αυτής. Αναλύεται το εξωτερικό και το 

εσωτερικό περιβάλλον των Νεωρίων των Χανίων, αναφορικά με την πολιτιστική 

δραστηριότητα, ώστε η ανάλυση αυτή να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για 

τους αποφασίζοντες. 

 

5. Προσδοκίες σχετικά με την Προσφορά και τη Ζήτηση  

Η πολιτιστική πολυμορφία αποτέλεσε τη βασική στόχευση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας 

για τον Πολιτισμό το 20189 και η προαγωγή αυτής οδηγό για πληθώρα πρωτοβουλιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους κρατών-μελών. Η οικονομική αλλά και 

κοινωνική σημασία του πολιτισμού, όπως επίσης η συμβολή της αξιοποίησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ αποδεικνύεται ότι ο 

πολιτισμός ενισχύει την συναισθηματική δέσμευση των ανθρώπων με τον τόπο 

τους και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους. Έχει τη δύναμη να διαμορφώνει τις 

κοινότητες, να προκαλεί την ενεργό συμμετοχή, αλλά και να επηρεάζει συνολικά μια 

τοπική, περιφερειακή κι εθνική οικονομία. 

Ωστόσο, οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών ήταν 

ολέθριες, ως προς την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τις 

κοινωνικές ισορροπίες, την υγεία και τη μέση ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στον 

απόηχο της δύσκολης αυτής περιόδου, που διήρκησε περισσότερο από μία δεκαετία, 

μία νέα κρίση, αυτή τη φορά υγειονομική, ήρθε, όχι μόνο να οξύνει τα ήδη υπάρχοντα 

                                                        
8 Άξιο αναφοράς είναι ότι, η σημαντικότητα του έργου χαρακτηρίζεται πολύ υψηλή από το 97% των 

ερωτηθέντων. 
9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018. Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό. Ανακοίνωση της Επιτροπής 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

και την Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN


προβλήματα, αλλά και να επιφέρει αθρόες και καθολικές αλλαγές που δημιουργούν 

μία νέα σκληρή κοινωνική πραγματικότητα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος ζωής αλλάζει, τα καταναλωτικά πρότυπα 

διαφοροποιούνται, η ζήτηση και η πρόσφορά προϊόντων και υπηρεσιών 

παρουσιάζουν ανεξέλεγκτη μεταβλητότητα με τη διεθνή μακροοικονομική εικόνα 

να πλέει σε αχαρτογράφητα νερά. Σοβαρές μακρο-κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

προμηνύονται, εάν οι πολιτικές αντιδράσεις δεν καταφέρουν να διασφαλίσουν μια 

βιώσιμη και στέρεη προσέγγιση με άξονα την οικονομική και κοινωνική επάνοδο. 

Σύμφωνα με το World Economic Situation And Prospects (Briefing No. 146)10 των 

Ηνωμένων Εθνών, που δημοσιεύτηκε το Φλεβάρη του 2021, η κρίση που βιώνει η 

παγκόσμια οικονομία (και η Ευρωπαϊκή κατ’ επέκταση) θεωρείται ιστορικών 

διαστάσεων. Το εκτεταμένο «πάγωμα» μεγάλων τμημάτων της οικονομίας έχει 

οδηγήσει σε γενικευμένη οικονομική συρρίκνωση, δημιουργώντας σημαντικά 

προβλήματα ρευστότητας σε επιχειρήσεις με χαμηλά χρηματοοικονομικά 

αποθέματα ή μεγάλα πιστωτικά ανοίγματα. Την ίδια στιγμή, η συρρίκνωση αυτή 

μεταφράζεται σε μείωση του συνολικού προϊόντος κάθε χώρας, συμπιέζοντας την 

απασχόληση και περιορίζοντας ως εκ τούτου δραματικά την αγοραστική δύναμη και 

το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, μειώνοντας ως συνέπεια το βιοτικό τους 

επίπεδο.  Αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και απειλές της κοινωνικής συνοχής 

απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ η ραγδαία αύξηση της εξάρτησης από την 

τεχνολογία στην εργασία, στην πληροφόρηση, στον ελεύθερο χρόνο και σε κάθε 

λειτουργικό μέρος της καθημερινότητας, προκαλεί αναπόφευκτα ένα είδος 

κοινωνικής απόστασης ή οποία σε συνδυασμό με τη φυσική απόσταση, που 

επιβάλλει η εποχή της πανδημίας, συνθέτουν ένα μείγμα που μεταμορφώνει ριζικά 

πια την κοινωνία. 

Το Global Risk Report 202111 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, για την επόμενη δεκαετία, 

οι μολυσματικές ασθένειες βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης των 

μεγαλύτερων κινδύνων, βάσει του αντίκτυπου που αυτές δύνανται να προκαλέσουν. 

Η τρέχουσα πανδημία δε θεωρείται δυστυχώς «μεμονωμένο περιστατικό». 

Παράλληλα, η απότομη ψηφιακή μετατόπιση μεγάλου όγκου οικονομικών και 

                                                        
10 World Economic Situation and Prospects: February 2021 Briefing, No. 146 
11 http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf  

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-february-2021-briefing-no-146/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf


εργασιακών συναλλαγών αφήνει σημαντικά περιθώρια αύξησης υφιστάμενων αλλά 

και νέων άγνωστων κινδύνων. Το γεγονός αυτό κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη 

κατά την υιοθέτηση των νέων χρήσεων στα Νεώρια, δεδομένης της ιδιαιτερότητας 

που μπορεί να δημιουργήσει σε όρους περιορισμού της επισκεψιμότητας12, 

φυσικής απόστασης και αναγκαίας υιοθέτησης αυστηρών πρωτοκόλλων 

λειτουργίας.  

Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα μπορεί να απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση ως 

προς την κυβερνο-ασφάλεια,  ωστόσο δημιουργεί και μία νέα δυνατότητα για τον 

πολιτισμό. Η καινοτομία και οι νέες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας 

ευνοούνται, η ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό διευρύνει το μερίδιο της 

κοινωνίας που απολαμβάνει πολιτιστικά αγαθά, ενώ την ίδια στιγμή δημιουργεί 

νέους τρόπους συμμετοχής και βίωσης της πολιτιστικής εμπειρίας. 

Παρόλες της ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει, η τρέχουσα πανδημία θεωρείται η 

μεγαλύτερη διεθνούς επιπέδου απειλή της ζωής σε καιρό ειρήνης και για το λόγο 

αυτό πληθώρα μελετών έχουν ασχοληθεί με το μακροοικονομικό της αντίκτυπο. Η 

έλλειψη πρότερης εμπειρίας και συνεπώς βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης των 

συνεπειών τέτοιου βεληνεκούς γεγονότων13 δεν ευνοεί δυστυχώς το συντονισμό των 

κατάλληλων δράσεων για το μετριασμό των επιπτώσεων. Είναι χρήσιμο να 

επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το Τεύχος 51 του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας 

της Ελλάδος, προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει ένα βραχυ-μεσοπρόθεσμο χρονικό 

διάστημα στο οποίο οι επιπτώσεις θα είναι εμφανείς, παρόλη την προσπάθεια 

συγκράτησης των εθνικών οικονομιών, εξαιτίας των μεταβολών στην προσφορά και 

τη ζήτηση και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, συνδυαζόμενα με την 

άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος. Μέχρι το τέλος της πανδημίας και της 

ανάκαμψης της οικονομίας, προβλέπεται μία αναμενόμενη μείωση του 

παραγωγικού κεφαλαίου, περιορισμός ή ανάκληση προγραμματισμένων 

επιχειρηματικών επενδύσεων και προσπάθεια επανάκτησης χαμένων – λόγω των 

γενικευμένων lockdowns – κεφαλαίων. Ταυτόχρονα με την αύξηση του κόστους ανά 

                                                        
12 Που ενδέχεται να ενταθούν λόγω μεταβλητότητας των τουριστικών ροών του επόμενου 

διαστήματος. 
13 Ανυφαντάκη, Σ., Μπαλαφούσια, Χ., Δημητροπούλου, Δ., Gibson, H., Παπαγεωργίου, Δ., 

Πετρουλάκης, Φ., Θεοφιλάκου, Α. & Βασαρδάνη, Μ. (2020). COVID-19 και άλλες πανδημίες: μια 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας για οικονομολόγους. Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 

51 (Ιούλιος 2020), Αθήνα 



μονάδα εργασίας, λόγω της μεταβλητότητας στην προσφορά εργασίας (κρουσμάτων, 

καραντίνας, περιορισμού εργαζομένων ανά χώρο εργασίας, φόβου κ.λπ.), οι πιέσεις 

στην προσφορά θεωρούνται δεδομένες. Παράλληλα, οι τρέχουσες συνθήκες 

λειτουργούν ως αντικίνητρο κατανάλωσης. Το αίσθημα της ανασφάλειας του 

μέλλοντος στην κοινωνία οδηγεί σε μία λογική τάση των νοικοκυριών για συγκράτηση 

των κεφαλαίων και κατά το δυνατόν αποταμίευση, διαχείρισης της απώλειας ή του 

περιορισμού της εργασίας, με αποτέλεσμα μία εμφανή πτώση της ζήτησης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, η αποκατάσταση της νέας «κανονικότητας» είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινωνίας, 

που θα εξαρτηθεί ισχυρά από την πολιτική αντιμετώπιση της κατάστασης, τα μέτρα 

στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και την εξομάλυνση του οικονομικού και 

χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος14. 

Με αυτά τα δεδομένα, ο πολιτισμός αναμένεται να διαδραματίσει ένα σημαίνοντα 

ρόλο, καθώς έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως μοχλός ομαλοποίησης των 

κοινωνικών διαφορών, εξομάλυνσης των ανισοτήτων, τόνωσης της απασχόλησης   

και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συμμετοχής. Παρόλο που στη μετά – COVID εποχή, 

έως την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, καταναλωτικής αλλά και κυρίως 

κοινωνικής, το πολιτιστικό προϊόν είναι πιθανό να κληθεί να προσαρμοστεί σε 

διαφορετικά δεδομένα15, πολλές φορές πέρα από τη φύση του, λόγω παραδείγματος 

χάρη φυσικών αποστάσεων, και να αναγκαστεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο που 

προσφέρεται, ωστόσο ο ρόλος του ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικά σημαντικός, 

για την υγεία και την ευημερία της κοινωνίας.  

 

                                                        
14 Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.bankofgreece.gr)  
15 Σε σχετικό άρθρο της Olivia De Dreuzy τον Ιούνιο του 2020, για λογαριασμό του World Economic 

Forum (βλ. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/cultural-leaders-envision-a-post-covid-

world/), αποτυπώνονται ενδιαφέρουσες απόψεις ανθρώπων του Πολιτισμού, που κατέχουν θέσεις σε 

διεθνούς βεληνεκούς δομές. Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι θεωρείται πλέον ευρέως αποδεκτό 

πως ο τρόπος με τον οποίο στο εξής το κοινό θα εμπλέκεται και θα αλληλοεπιδρά με τον πολιτισμό 

έχει αλλάξει. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το κοινό τείνει να συμμετέχει ενεργά ολοένα και 

περισσότερο. Επιπλέον, αναφορικά με την επαναλειτουργία των χώρων πολιτισμού, υπογραμμίζεται 

στο άρθρο η επιτακτική γεφύρωση αλλά και ισορροπία της φυσικής και της ψηφιακής υπόστασης των 

χώρων, καθώς η απελευθέρωση της ψηφιακής πρόσβασης σε χώρους που πριν δεν υπήρχε επιλογή 

πέρα της φυσικής επίσκεψης, τείνει να διαφοροποιήσει συνολικά τη συνείδηση του κοινού σχετικά με 

την προσβασιμότητα. 

https://www.bankofgreece.gr/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/cultural-leaders-envision-a-post-covid-world/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/cultural-leaders-envision-a-post-covid-world/


6. Επισκόπηση ανταγωνισμού 

Στην παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιείται η έννοια «ανταγωνισμός» υπό το πρίσμα 

της αντιστοιχίας της ιστορικότητας ή/και της δραστηριότητας των χώρων που 

αναφέρονται με το αντικείμενο της οικείας μελέτης. Ως ανταγωνιστές χώροι, εν 

προκειμένω, νοούνται εκείνοι που θα μπορούσαν να προτιμηθούν ή να ενισχύσουν 

την απόφαση ενός επισκέπτη, κατά τη διαδικασία αναζήτησης κι επιλογής 

πολιτιστικού προορισμού, ή αντίστοιχα ενός οργανισμού, κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης κι επιλογής χώρου πολιτισμού προς μίσθωση για την πραγματοποίηση 

μίας εκδήλωσης, ενός συνεδρίου, μίας έκθεση κ.λπ. Επιπλέον, η παράθεση των 

χώρων που θα ακολουθήσει, λειτουργεί και ως επισκόπηση καλών πρακτικών που 

συναντώνται στην περιοχή αναφοράς. 

Η ανάλυση του ανταγωνισμού, ως μέρος του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

Νεωρίων, αποτελεί μία διαδικασία που οφείλει να βασίζεται σε συγκεκριμένα 

κριτήρια, ώστε το αποτέλεσμα αυτής να οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα τους 

αποφασίζοντες. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί σε ατέρμονη καταγραφή 

χώρων και δραστηριοτήτων, ωστόσο στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ως βέλτιστη 

επιλογή βάσει χρησιμότητας θεωρήθηκε από τους μελετητές ο γεωγραφικός 

περιορισμός της περιοχής ενδιαφέροντος στο ευρωπαϊκό μέρος της λεκάνης της 

Μεσογείου, όπως αυτή περιγράφεται στην Εικόνα 1.  

Το τμήμα της Μεσογείου που επιλέχθηκε οριοθετεί μία περιοχή αναφοράς στην 

οποία βρίσκονται πόλεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά, 

για τα οποία επιλέχθηκαν οι περιοχές που θα αναφερθούν στη συνέχεια, αφορούν 

στο ιστορικό, πολιτιστικό, δημογραφικό και τουριστικό προφίλ αυτών, υπό το πρίσμα 

του ρεαλισμού της σύγκρισης μεταξύ των Χανίων και των περιοχών αυτών. 

Δεδομένου ότι, τα Χανιά είναι μια πόλη με έντονο ιστορικό παρελθόν, πλούσιο 

πολιτιστικό απόθεμα, αλλά και σημαντικό τουριστικό εκτόπισμα για τα δεδομένα της 

περιοχής αναφοράς (Μεσογείου), κρίθηκε σημαντικό η ανάλυση του ανταγωνισμού 

να εστιάσει σε αντίστοιχες περιοχές παρόμοιας δυναμικής, κατά αναλογία μεγεθών. 

Σημειώνεται ότι, κατά την αναζήτηση των χώρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

τους μελλοντικούς ανταγωνιστές των Νεωρίων, επιλέχθηκε να μη συμπεριληφθούν 

περιοχές, εξαιτίας της διαφορετικότητας της κουλτούρας και των χαρακτηριστικών 



των παραμεσόγειων αφρικανικών και ασιατικών χωρών, υπό την έννοια ότι η 

εναλλακτική επιλογή για τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά 

διαφοροποιημένη από εκείνες των υπόλοιπων περιοχών. Η Τουρκία ωστόσο, παρά 

τη διαφορετική της κουλτούρα, θεωρείται ότι ειδικά στα παραμεσόγεια εδάφη της, 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο ίδιο σύνολο 

επιλογής ενός εν δυνάμει επισκέπτη/ πελάτη/μισθωτή16. 

Η περιγραφή του ανταγωνισμού γίνεται υπό δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά σε 

επισκόπηση βασισμένη στη φυσιογνωμία του κτιρίου (νεώρια). Στο δεύτερο άξονα η 

προσέγγιση αφορά σε χρήσεις που σχετίζονται με πολιτιστικές δράσεις και εκθέσεις 

ναυπηγικής – ναυτικά μουσεία. Παράλληλα, επιχειρείται μια εκτίμηση του 

ανταγωνισμού σε δύο επίπεδα: το υπερεθνικό (περιορισμένο στην περιοχή – 

αναφοράς) και το εθνικό. Ο στόχος του διαχωρισμού αυτού είναι η αξιολόγηση 

αρχικά της δυναμικής των υπόλοιπων νεωρίων της περιοχής και του αντίκτυπο της 

δραστηριότητας τους, χαρακτηριστικά που θα λειτουργήσουν έμμεσα θετικά ή 

αρνητικά για την περίπτωση των Νεωρίων των Χανίων17. Επιπλέον,  επιχειρείται να 

εντοπισθεί η ένταση του ανταγωνισμού ως προς τις χρήσεις, η οποία θα οδηγήσει σε 

συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος της αγοράς, αλλά και το μερίδιο της αγοράς 

αυτής στο οποίο θα προσανατολισθεί η μελλοντική λειτουργία. 

 

 

 

 

                                                        
16 Παρόλο που μπορεί να θεωρηθεί ότι οι χαρακτηρισμοί είναι αρκετά τεχνοκρατικοί, ωστόσο η 

δραστηριότητα που θα αναπτύξουν τα Νεώρια στο επόμενο διάστημα είναι λογικό ότι θα αφορούν σε 

επισκέπτες, ντόπιους ή εισερχόμενους, σε πελάτες, θεατές παραστάσεων κι εκθέσεων που πιθανώς 

θα καταβάλουν οποιοδήποτε αντίτιμο και αγοραστές για παράδειγμα κάποιου αναμνηστικού από το 

gift shop της δομής, ή μισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον να 

μισθώσουν μέρος ή το σύνολο του συγκροτήματος για την πραγματοποίηση κάποια εκδήλωσης, ή 

έκθεσης. Στο εξής θα αναφερόμαστε στο σύνολο των προαναφερθέντων ενδιαφερομένων ως 

«επισκέπτες». 
17 Η υψηλή εκτίμηση της δραστηριότητας των λοιπών νεωρίων και η αποτελεσματική και ποιοτική 

λειτουργία τους δημιουργεί μία θετική περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί της επανάχρησης νεωρίων 

συνολικά, γεγονός που θα καρπωθούν και τα Νεώρια Χανίων. Αντίστοιχα και στην αντίθετη 

περίπτωση. 



Εικόνα 1. Περιοχή αναφοράς στην οποία βασίζεται η ανάλυση 

 
Πηγή: Google Maps με διαμόρφωση από τους μελετητές 

 

 

6.1. Νεώρια 

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πρώτου άξονα 

ανάλυσης, της αναζήτησης δηλαδή στην περιοχή αναφοράς με κριτήριο τη 

φυσιογνωμία του χώρου. Η καταγραφή αφορά σε νεώρια, που εντοπίσθηκαν στην 

περιοχή ενδιαφέροντος κι έχει προκύψει από έρευνα μέσω διαδικτύου, κατά την 

οποία έγινε προσπάθεια να εντοπισθούν όλα τα σωζόμενα συγκροτήματα. Παρόλα 

αυτά, η λίστα ενσωματώνεται στην ανάλυση με την επιφύλαξη της απαρτίας. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός της καταγραφής είναι περισσότερο να δοθεί η 

εικόνα της αποκατάστασης και της επανάχρησης των δομών, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα των εγχειρημάτων επανάχρησης και όχι η εξαντλητική 

καταλογράφηση τους. Παράλληλα με την περιγραφή των χώρων, γίνεται αναφορά 

στις βαθμολογίες των επισκεπτών για τα νεώρια και τις σύγχρονες χρήσεις τους, όπως 

αυτές αναφέρονται στην πλατφόρμα TripAdvisor18, η οποία επιλέχθηκε ως 

αντιπροσωπευτική, καθώς ο στόχος της είναι να συλλέγει σχόλια σχετικά με την 

εμπειρία της επίσκεψης από ανθρώπους, που δεν έχουν αμειφθεί ή υποχρεωθεί να 

τα υποβάλλουν. Τα σχόλια αυτά θεωρούνται χρήσιμη ένδειξη της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της επανάχρησης των νεωρίων.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα, στην Ελλάδα, εκτός των Νεωρίων των Χανίων, σωζόμενα 

νεώρια βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης19, η κατασκευή των οποίων χωρίστηκε 

                                                        
18 Τελευταία επισκόπηση αξιολογήσεων στην πλατφόρμα: 15-02-2021. 
19 Η ανατροφοδότηση των επισκεπτών στην πλατφόρμα, παρόλο που δεν είναι βαθμολογικά χαμηλή 

(4/5), βασίζεται σε μικρό αριθμό αξιολογήσεων (μόλις 26). Το άξιο προσοχής όμως είναι ότι εστιάζει 



σε τέσσερις φάσεις από τον 15ο-17ο αιώνα. Σήμερα, σώζονται τμήματα από πέντε  

νεώρια, τέσσερα από το συγκρότημα των Δυτικών Νεωρίων (Arsenali Vechii) και κι 

ένα από τα Arsenali Nuovi, τα οποία έχουν αποκατασταθεί και είναι επισκέψιμα από 

το κοινό, έχοντας ενσωματωθεί στην αστική ζωή. Ένα ακόμη συγκρότημα σώζεται στα 

Γουβιά της Κέρκυρας20 (Βενετσιάνικα Ναυπηγεία), το μοναδικό που έχει διατηρηθεί21 

στην περιοχή του Ιονίου και η αποκατάσταση του οποίου εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (προϋπολογισμός 500.000€), με 

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας22. Στον Ελλαδικό χώρο, ακόμη και όταν 

αποκατασταθούν και λειτουργήσουν τα Νεώρια της Κέρκυρας είναι ξεκάθαρο ότι τα 

Νεώρια των Χανίων θα αποτελούν τη ναυαρχίδα των ελληνικών συγκροτημάτων 

νεωρίων ως προς το μέγεθος, το επίπεδο  διατήρησης και τη χρήση τους. Το γεγονός 

αυτό δίνει μία χρυσή ευκαιρία δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

ιδιαίτερα για τα Χανιά, αλλά και συνολικά για τη χώρα, ως προς την προαγωγή του 

πολιτιστικού αποθέματος και την  προώθηση του Πολιτιστικού Τουρισμού.  

Παράλληλα, εκτός ελληνικών συνόρων, εντοπίζονται νεώρια στην Ισπανία, την Ιταλία, 

την Κροατία και την Τουρκία, στα οποία έχουν γίνει μικρότερες ή μεγαλύτερες 

εργασίες αποκατάστασης. Στην πλειοψηφία των νεωρίων αυτών έχουν αποδοθεί 

χρήσεις πολιτιστικές, ενώ ως δομές έχουν ενταχθεί στη σύγχρονη ζωή της περιοχής 

στην οποία βρίσκονται. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των χώρων που εντοπίζονται. 

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαλένθια, τα νεώρια Reales Atarazanas, πέντε 

στο αριθμό, κατασκευάστηκαν κατά τον 14ο αι. λόγω αύξησης της εμπορικής δύναμης 

της περιοχής, το 1949 ανακηρύχθηκαν ιστορικό μνημείο, επανακτήθηκαν από το 

Δήμο23 κι από το 1994 λειτουργούν ως δημοτικός εκθεσιακός χώρος. Για τη σημερινή 

                                                        

στο γεγονός ότι μία δομή τόσο σημαντική επισκιάζεται από την ένταση και το θόρυβο του αστικού 

περιβάλλοντος εντός του οποίου βρίσκεται. 
20 Παρόλο που τα Νεώρια των Γουβιών δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί, η ιστορική τους αξία και η 

τρέχουσα πολιτιστική αξιοποίηση οδηγούν σε μέτρια βαθμολογία (3/5, 281 αξιολογήσεις), λόγω της 

υφιστάμενης κατάστασής τους και της πλημμελούς φροντίδας κι εποπτείας του χώρου.  
21 Μέρος αυτών που αποτελούταν από ξύλο έχει καταστραφεί. 
22 Σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1007(Π.Ε.)/21-11-2017 Απόφαση ένταξης του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5007173 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 
23 Η πόλη έχασε την κυριότητα του χώρου εξαιτίας χρέους προς το Βασιλικό Υπουργείο Οικονομικών, 

ενώ αργότερα τα νεώρια πέρασαν σε ιδιωτικά χέρια. 



τους δραστηριότητα, βάσει της πλατφόρμας TripAdvisor, αξίζει να σημειωθεί ότι 

λαμβάνουν μέτριες – και δυσανάλογες με τα χρόνια λειτουργίας τους – κριτικές 

(3,5/5_26 αξιολογήσεις), ενώ στα σχόλια των επισκεπτών υπερτερεί η αξία του 

κτηρίου έναντι της αξίας της δραστηριότητας. Στη Βαρκελώνη, τα Drassanes Reials, 

κατασκευάστηκαν το 13ο αιώνα για ναυτικούς σκοπούς και ανακηρύχθηκαν ιστορικό 

μνημείο το 1976. Το 1935 επιστρέφουν στην κυριότητα της πόλης και λίγο αργότερα 

στεγάζεται εκεί το ιδρυθέν Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώνης (Museu Maritim de 

Barcelona). Τα σχόλια των επισκεπτών στην πλατφόρμα TripAdvisor επαληθεύουν 

την αξία του μουσείου αλλά και του ίδιου του συγκροτήματος. Στα όρια της περιοχής 

αναφοράς, στη Σεβίλλη της Ισπανίας, τα Reales Atarazanas, κατασκευάστηκαν το 13ο 

αι. και σήμερα σώζονται επτά. Το 1969 το συγκρότημα ανακηρύσσεται μνημείο, το 

1993 περιέρχεται στην κυριότητα της Περιφέρειας της Ανδαλουσίας και το 1995  

αποκαθίσταται από το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας και σήμερα χρησιμοποιείται 

για πολιτιστικές δράσεις κι εκθέσεις. Σημειώνεται ότι, τα Νεώρια της Σεβίλλης 

χρησιμοποιήθηκαν – μαζί με άλλους χώρους της περιοχής – για τα γυρίσματα της 7ης 

σεζόν της δημοφιλούς σειράς Game of Thrones. Σημειώνεται ότι, για το χώρο αυτό 

μεμονωμένα δεν εντοπίζονται αξιολογήσεις στην πλατφόρμα TripAdvisor. 

Ακολουθεί η Ιταλία, και συγκεκριμένα η Βενετία, το συγκρότημα νεωρίων της οποίας 

καταλαμβάνει περίπου το ένα πέμπτο της πόλης και αποτελούσε τον ομφαλό της 

ναυτικής δύναμης της Δημοκρατίας της Βενετίας από το 12ο (οπότε και 

κατασκευάστηκε) έως τον 18ο αιώνα και πρότυπο για όλα τα υπόλοιπα νεώρια που 

δημιουργήθηκαν ανά την επικράτεια της Δημοκρατίας της Βενετίας. Τα Αρσενάλια 

της Βενετίας (Arsenale di Venezia) σήμερα στεγάζουν το Ναυτικό Μουσείο αλλά και 

μέρος των δράσεων της διεθνούς βεληνεκούς Biennale της Βενετίας, αξιοποιούμενα 

ως εκθεσιακοί χώροι και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Οι χώροι φιλοξενούν επίσης 

πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα κι εκκολαπτήρια για εταιρείες που ασκούν 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και το περιβάλλον, 

με το Tesa 105 να είναι το μόνο ανοικτό στο κοινό, ενώ στους υπόλοιπους χώρους η 

επίσκεψη γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην πλατφόρμα 

TripAdvisor, οι επισκέπτες βαθμολογούν ψηλά την εμπειρία τους από την επίσκεψη 

στους χώρους (4,5/5_967 αξιολογήσεις), υψηλότερα μάλιστα σχεδόν από κάθε άλλο 

συγκρότημα, αναλογικά με το μέγεθος της έκτασης που καταλαμβάνει το 

συγκρότημα, της έντασης των δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα την περίοδο της Biennale,  



και των διαχειριστικών απαιτήσεων κατά την περίοδο αυτή του χρόνου. Ακολουθεί, 

το συγκρότημα του Παλέρμο, Arsenale di Palermo - Museo del mare, το οποίο 

δημιουργήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 περνάει 

στην κυριότητα της Περιφέρειας της Σικελίας, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 

2000 το αποκατέστησε και σήμερα αποτελεί το θαλάσσιο μουσείο της περιοχής με 

τη συλλογή του να χωρίζεται σε πέντε ενότητες (ιστορική, φωτογραφική, θαλάσσιας 

παράδοσης, θαλάσσιων κινητήρων και μοντελοποίησης), ενώ λειτουργεί υπό τη 

διαχείριση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μουσείο Θάλασσας και Πλοήγησης της 

Σικελίας» Florio24. Εντός των ιταλικών συνόρων και συγκεκριμένα στην πόλη της 

Πίζας25, τα Arsenali Μedicei (Museum of Ancient Ships), χτισμένα στα μέσα του 16ου 

αιώνα, σήμερα στεγάζουν το Μουσείο αρχαίων πλοίων της Πίζας, όπου εκτίθενται 

μεγαλοπρεπή ανασκευασμένα ρωμαϊκά πλοία και άλλα εκθέματα τα οποία φέρνουν 

σε επαφή τον επισκέπτη με την μακρά ιστορία της Πίζας με τη θάλασσα, ενώ 

βαθμολογούνται με την υψηλότερη βαθμολογία στην πλατφόρμα (5/5_46 

αξιολογήσεις). Επίσης στην Πίζα, τα Arsenali della Repubblica, κατασκευάστηκαν το 

12ο αιώνα και σήμερα ως ιδιοκτησία  του Δήμου Πίζας, εντάχθηκαν στο 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα Pisa2 και 

αποκαταστάθηκαν το 2015. Φιλοξενούν πολιτιστικές και άλλες δράσεις, όπως 

προσωρινές εκθέσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ κοντά στην αποκατάστασή 

τους ολόκληρη η περιοχή, στην οποία βρίσκονται, έχει αναβαθμιστεί. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι από το 2015, τη χρονιά της έναρξης λειτουργίας τους, έως το 2018, η 

εγκατάσταση φιλοξένησε 85 εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων εκθέσεις της Biennale 

Αρχιτεκτονικής της Πίζας και διεθνή συνέδρια, τα οποία παρακολούθησαν περίπου 

50.000 επισκέπτες26, ενώ η βαθμολογία στη σχετική πλατφόρμα είναι πολύ καλή 

(4/5_45 αξιολογήσεις) με τα σχόλια των επισκεπτών να υπογραμμίζουν την ποιότητα 

των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στα νεώρια αυτά. Το επόμενο συγκρότημα 

νεωρίων βρίσκεται στο Αμάλφι, το οποίο συγκαταλέγεται στις τέσσερεις ναυτικές 

δημοκρατίες του Μεσαίωνα. Τα Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi 

δημιουργήθηκαν για την κατασκευή των εμπορικών πλοίων του Αμάλφι στη 

                                                        
24 Στην πλατφόρμα TripAdvisor εντοπίζονται μόλις 12 κριτικές βάσει των οποίων το μνημείο λαμβάνει 

4/5 βαθμολογία. 
25 Η Πίζα ήταν μία από τις δημοκρατίες που συγκαταλέγονται στις ναυτικές δυνάμεις της λεκάνης της 

Μεσογείου κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, όπως και η Βενετία, η Γένοβα και το Αμάλφι. 
26 https://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/italy/pisas-derelict-republican-arsenal-becomes-

modern-events-space  

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/italy/pisas-derelict-republican-arsenal-becomes-modern-events-space
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/italy/pisas-derelict-republican-arsenal-becomes-modern-events-space


Μεσόγειο, ενώ σήμερα φιλοξενούν το Museo della Bussola e Del Ducato Marinaro di 

Amalfi, στο οποίο εκτίθενται περγαμηνές, γλυπτά, πορτρέτα και ρούχα της εποχής 

του Δουκάτου, με ιδιαίτερη μνεία σε εφευρέσεις της εποχής, όπως η πυξίδα. Το εν 

λόγω Μουσείο λαμβάνει μέτριες αξιολογήσεις (3,5/5_126 αξιολογήσεις), με σχόλια 

απογοητευτικά για την οργάνωση του χώρου και της πληροφορίας. Τέλος, θεωρείται 

άξιο αναφοράς το Arsenale Clementino Pontificio di Ripa Grande της Ρώμης, το 

οποίο κατασκευάστηκε πολύ αργότερα των υπολοίπων (18ο αι.) και για άλλο σκοπό 

(αποθήκες αλατιού), παρόλα αυτά πρόκειται μετά την προβλεπόμενη αποκατάστασή 

του να χρησιμοποιηθεί επίσης για πολιτιστικούς σκοπούς. 

Στη συνέχεια, στην πόλη Χβαρ της Κροατίας, το Hvar Arsenal, κατασκευάστηκε στις 

αρχές του 14ο αιώνα για τη Δημοκρατία της Βενετίας με σκοπό τη συντήρηση πλοίων,  

χρησιμοποιήθηκε στην πορεία της ιστορίας του εκτεταμένα ως αποθήκες και στο 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα διαμορφώνεται για να στεγάσει το θέατρο της 

περιοχής. Το έργο της αποκατάστασης του νεωρίου χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο 

του Hvar, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κροατίας και 

την Περιφέρεια Σπλιτ – Δαλματίας, ενώ μέρος των κονδυλίων προήλθε και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και απέσπασε το πρώτο βραβείο της 

Europa Nostra το 2020. Σήμερα, ο χώρος λειτουργεί ως θέατρο ενώ 

πραγματοποιούνται και πολιτιστικές εκδηλώσεις κι εκθέσεις. Από τους επισκέπτες 

του έχει βαθμολογηθεί με 4/5 (57 αξιολογήσεις), με σχόλια που αναφέρουν με θέρμη 

περισσότερο την ιστορία του θεάτρου παρά του νεωρίου. 

 

Πίνακας 1. Νεώρια στην περιοχή αναφοράς 

 

Α/Α Χώρα Πόλη Όνομα χώρου Χρήση Εικόνα

1 Ελλάδα Κέρκυρα Ενετικά Ναυπηγεία Γουβιών Έργο σε εξέλιξη

2 Ελλάδα Ηράκλειο Νεώρια Ηρακλείου Αξιοθέατο

3 Ισπανία Βαλένθια Atarazanas Πολιτιστικές Δράσεις



 
Πηγή: Διαμόρφωση από τους μελετητές27 

                                                        
27 Οι εικόνες έχουν επιλεχθεί κατά το δυνατόν από επίσημες ιστοσελίδες των χώρων. Ωστόσο στις 

περιπτώσεις που αυτές δεν περιείχαν αντιπροσωπευτικές εικόνες των χώρων, η επιλογή έγινε από 

αναζήτηση στο google search. 

Α/Α Χώρα Πόλη Όνομα χώρου Χρήση Εικόνα

4 Ισπανία Βαρκελώνη
Barcelona Maritime Museum 

(Drassanes Reials)
Ναυτικό Μουσείο

5 Ισπανία Σεβίλλη Las Reales Atarazanas Sevilla Πολιτιστικές Δράσεις

6 Ιταλία Πίζα Arsenali Medicei Ναυτικό Μουσείο

7 Ιταλία Πίζα Arsenali della Repubblica Πολιτιστικές δράσεις

8 Ιταλία Βενετία The Arsenal of Venice
Πολυχώρος/Πολιτιστικές Δράσεις/ 

Ναυτικό Μουσείο

9 Ιταλία Παλέρμο
Arsenale di Palermo - Museo 

del mare
Ναυτικό Μουσείο

10 Ιταλία Ρώμη
Arsenale Clementino 

Pontificio di Ripa Grande
Έργο σε εξέλιξη

11 Ιταλία Αμάλφι
Antico Arsenale della 

Repubblica
Πολιτιστικές Δράσεις

12 Κροατία Χβαρ Hvar's Arsenal Πολιτιστικές Δράσεις

13 Τουρκία Alanya Alanya Belediyesi Shipyard Αξιοθέατο



 

Στην Τουρκία, το συγκρότημα νεωρίων της Alanya, (Alanya Belediyesi Shipyard), στην 

περιοχή της Αττάλειας, παρόλο που κατασκευάστηκε την ίδια περίοδο (1221μ.Χ.), 

αποτελεί έργο των Σελτζούκων. Αποτελείται από πέντε θόλους με μυτερές καμάρες, 

χαρακτηριστικό της ναυτικής αρχιτεκτονικής της εποχής. Το 2009 υπεβλήθη ο 

φάκελος του συγκροτήματος για την αξιολόγηση του μνημείου με απώτερο σκοπό τη 

συμπερίληψη του στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Η σύγχρονη χρήση του χώρου αφορά σε έκθεση ναυπηγικής και λοιπές εκθέσεις, ενώ 

η αξιολόγησή του στην πλατφόρμα είναι υψηλή (4,5/5_419 αξιολογήσεις), με σχόλια 

επισκεπτών ιδιαίτερα κολακευτικά κυρίως για την αίσθηση που αποκομίζει ο 

επισκέπτης βρισκόμενος εντός του χώρου. 

Τέλος, θεωρήθηκε άξιο να αναφερθεί το συγκρότημα νεωρίων που εντοπίστηκε στην 

πόλη Ghar el-Melh της Τυνησίας, το οποίο προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις αρχές 

του 18ου αιώνα, όμως στην πορεία των χρόνων έχασε την αξία του λόγω καιρικών 

δυσκολιών που χαρακτήριζαν το λιμάνι Porto Farina.  

Από την καταγραφή, καθίσταται φανερό ότι η τάση για αποκατάσταση ιστορικών 

κτιρίων και ειδικά των νεωρίων, που αποτελούν ένα υποσύνολο ιδιαίτερης 

σημασίας για την παραμεσόγεια περιοχή, είναι ευρεία. Το δεδομένο ότι η 

επανάχρηση τους συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των 

περιοχών, στις οποίες βρίσκονται, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία σε κάτοικους 

κι επισκέπτες να κατανοήσουν βαθύτερα την ιστορία του τόπου, δημιουργεί τις 

συνθήκες και ενεργοποιεί τη θεσμική διάθεση για τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε 

τα ιστορικά αυτά κτήρια να αποκαθίστανται και να ενεργοποιούνται δημιουργικά. 

Δημιουργικά υπό την έννοια της λειτουργικής τους επανένταξης ως κοιτίδες 

πολιτισμού, δίνοντας στην κοινότητα τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι στην ιστορία 

συμμετέχουν όλοι. Άλλωστε, οι καταβολές, αλλά και η συμβολή του καθενός 

ξεχωριστά στην ιστορία, οδήγησαν και οδηγούν τα συγκροτήματα αυτά, όπως και 

κάθε ιστορικό κτήριο μνημειακού χαρακτήρα και τις κοινωνίες γύρω από αυτά, από 

το παρελθόν στο σήμερα και στο μέλλον. 

Επιπλέον, όμως, της ενίσχυσης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του κάθε τόπου, η 

αποκατάσταση κι επανάχρηση ανάλογης βαρύτητας ιστορικών χώρων συμβάλλει 

και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας άμεσα, με τη δημιουργία πρόσθετων 



θέσεων απασχόλησης και την ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η 

τοπική κοινωνία όμως επωφελείται κι έμμεσα, μέσω της αύξησης της 

επισκεψιμότητας και της προώθησης της αναγνωρισιμότητας του προορισμού 

μέσω του εμπλουτισμού του πολιτιστικού του αποθέματος, με αποτέλεσμα ακόμη 

περισσότερες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται, την τοπική οικονομία να 

ενισχύεται εκθετικά και τα οφέλη να είναι πολλαπλασιαστικά για όλους τους 

κλάδους της. 

Στη συνέχεια, ως δεύτερο στάδιο αυτής της καταγραφής, ακολουθεί μία ανάλυση 

χώρων αντιπροσωπευτικών, που βρίσκονται στην περιοχή αναφοράς και αφορούν σε 

χρήσεις που σχετίζονται με πολιτιστικές δράσεις και εκθέσεις ναυπηγικής – ναυτικά 

μουσεία, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. 

 

6.2. Χώροι πολιτισμού εκτός Ελλάδας 

Στον δεύτερο άξονα, κατά την αναζήτηση δόθηκε βαρύτητα σε χαρακτηριστικά, τα 

οποία θεωρήθηκαν απαραίτητα, ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την 

καταγραφή να μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη μελέτη της περίπτωσης των 

Χανίων, ως περιοχής με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Δεδομένου ότι, χώροι 

πολιτισμού σε κάθε χώρα είναι αναρίθμητοι, ο στόχος των κριτηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι να περιορίσουν τον κατάλογο σε αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα των χρήσεων που μελετώνται. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι τα παρακάτω: 

 Μέγεθος του χώρου· δόθηκε έμφαση σε χώρους επιφάνειας κατά το δυνατόν 

αντίστοιχης με τα Νεώρια των Χανίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα 

φανεί και στη συνέχεια, η επιφάνεια των χώρων είναι αναντίστοιχη, ωστόσο 

η συμβολή των εν λόγω χώρων στην κοινότητα κρίθηκε σημαντική, οπότε και 

οι χώροι άξιοι αναφοράς. 

 Είδος χώρου· προτεραιότητα έχει δοθεί σε χώρους με ιστορική σημασία. 

 Δραστηριότητα πολιτιστική, που προάγει την κουλτούρα και την ιστορία της 

περιοχής. 

 Εγγύτητα της πόλης, στην οποία βρίσκεται ο χώρος, με τη θάλασσα· το 

κριτήριο αυτό έχει διττό σκοπό. Πρώτον, η γειτνίαση με τη θάλασσα αφορά 



τη σχέση των Νεωρίων των Χανίων με τη θάλασσα και την διάθεση κατά την 

επανάχρηση η σχέση αυτή να μην αποσιωπηθεί. Δεύτερον, τα Χανιά είναι 

πόλη που προσελκύει τουριστικά επισκέπτες οι οποίοι επιλέγουν 

παραθαλάσσιο προορισμού για τις διακοπές τους.  

 Τουριστική δυναμική της πόλης, στην οποία βρίσκεται ο χώρος· τα Χανιά είναι 

αναγνωρίσιμος και επιλέξιμος τουριστικός παραμεσόγειος προορισμός.  

 Εγγύτητα της πόλης με αεροδρόμιο· ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ειδικού 

τουρισμού, όπως ο συνεδριακός ή ο πολιτιστικός (στην περίπτωση που οι 

επισκέπτες που ταξιδεύουν για να πάρουν μέρος σε ένα φεστιβάλ για 

παράδειγμα), που η επίσκεψη είναι ολιγοήμερη, η ύπαρξη αεροδρομίου28 

στην περιοχή είναι στοιχείο που διαμορφώνει επιλογή. 

Όπως αναφέρθηκε, τα παραπάνω κριτήρια έχουν συμβάλλει στην επιλογή ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος χώρων, το οποίο συντίθεται από περιοχές με 

χαρακτηριστικά παρόμοια με της πόλης Χανίων, μίας πόλης με ιστορικό απόθεμα 

σημαντικό και ταυτόχρονα έντονη τουριστική φυσιογνωμία.  Η συλλογιστική, η οποία 

συνοψίζεται στο ερώτημα: «ποιοι χώροι παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά 

και αποτελούν εν δυνάμει ευθείς ανταγωνιστές των Νεωρίων, κατά την αξιολόγησή 

τους από έναν επισκέπτη, τον οποίο τα Νεώρια θέλουν να προσελκύσουν;»  

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής, ακολουθεί η καταγραφή χώρων πολιτισμού 

εντός της περιοχής αναφοράς, όπως αυτή έχει ορισθεί παραπάνω, εκτός των 

ελληνικών συνόρων. Οι ελληνικοί χώροι πολιτισμού θα αναφερθούν χωριστά 

παρακάτω. 

Κατά την επισκόπηση των χώρων δίνεται έμφαση στον τρόπο λειτουργίας αυτών. 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να δοθεί βαρύτητα σε επιμέρους χαρακτηριστικά 

των χώρων που συμπεριλαμβάνονται στην καταγραφή, τα οποία θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν χρήσιμα κατά τη διαμόρφωση των Νεωρίων ως προς τις νέες χρήσης. 

 

 

 

                                                        
28 Εξίσου σημαντική είναι και η ύπαρξη συχνών αεροπορικών συνδέσεων, θέμα που δεν αφορά τη 

φάση αυτή της μελέτης, θεωρείται υψηλής σημαντικότητας όμως και  χρήζει ιδιαίτερης μνείας σε 

επόμενο στάδιο του έργου και συγκεκριμένα στο στάδιο της μελέτης για τη λειτουργία και την 

προώθηση των Νεωρίων κατά τη φάση της εισόδου τους στην αγορά-στόχο. 



Πίνακας 2. Χώροι πολιτισμού εντός της περιοχής αναφοράς  

 

Α/Α Χώρα Πόλη Όνομα χώρου Κατηγορία Εικόνα

1 Γαλλία Νίκαια Musee Matisse
Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο

2 Γαλλία Νίκαια Opera Nice Cote d' Azur Πολιτιστικές Δράσεις

3 Γαλλία Μασσαλία Opera de Marseille Πολιτιστικές Δράσεις

4 Γαλλία Μασσαλία The Mucem

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

5 Γαλλία Μασσαλία
Centre de la Vieille 

Charite

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

6 Γαλλία Μονπελιέ Carre Sainte Anne
Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο

7 Γαλλία Μονπελιέ
Opera National de 

Montpellier
Πολιτιστικές Δράσεις

8 Γαλλία Μονπελιέ Musee Fabre
Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο



 

9 Ισπανία Βαρκελώνη Plaça del Rei 
Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο

10 Ισπανία Βαρκελώνη CaixaForum Barcelona 
Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο

11 Ισπανία Μαδρίτη
Museo Naval, Paseo 

Prado
Ναυτικό Μουσείο

12 Ισπανία Μαδρίτη
Daoíz y Velarde Cultural 

Center

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

13 Ιταλία Βενετία Punta della Dogana 
Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο

14 Ιταλία Βενετία Naval History Museum Ναυτικό Μουσείο

15 Ιταλία Βενετία La Torre di Porta Nuova

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

16 Ιταλία Νέμη
Museo delle navi romane 

di Nemi
Ναυτικό Μουσείο

17 Τουρκία Κωνσταντινούπολη Istanbul Naval Museum Ναυτικό Μουσείο

18 Τουρκία Κωνσταντινούπολη
Nasional Palaces Painting 

Museum

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο

19 Τουρκία Κωνσταντινούπολη Sureyya Operasi Πολιτιστικές Δράσεις



 
Πηγή: Διαμόρφωση από τους μελετητές29 

 

Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται τέσσερα ναυτικά μουσεία, όμως αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίσθηκε πληθώρα ναυτικών μουσείων και 

συλλογών σχετικών με τη θάλασσα και σε συνδυασμό με τους χώρους των νεωρίων 

που έχουν μετατραπεί σε ναυτικές εκθέσεις και μουσεία (βλ. Πίνακα 1), το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η συγκέντρωση σε ναυτικές συλλογές στην 

περιοχή αναφοράς είναι υψηλή. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι στα Νεώρια των 

Χανίων μία ανάλογη χρήση πιθανόν να μπορούσε να λειτουργήσει ως 

συμπληρωματική, δε θα προσδώσει όμως σημαντική προστιθέμενη αξία ως προς 

την αποδοτικότητα. Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει μία έκθεση 

ναυπηγικής στα Νεώρια Χανίων να αποτελέσει το βασικό λόγο για την επίσκεψη 

σε αυτά, ενώ υπάρχει ήδη το Ναυτικό Μουσείο Χανίων, είναι η νέα έκθεση να είναι 

πλούσια και σε πλήθος αλλά και σε αξία εκθεμάτων. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

                                                        
29 Οι εικόνες έχουν επιλεχθεί κατά το δυνατόν από επίσημες ιστοσελίδες των δομών. Ωστόσο στις 

περιπτώσεις που αυτές δεν περιείχαν αντιπροσωπευτικές εικόνες των χώρων, η επιλογή έγινε από 

αναζήτηση στο google search. 

20 Τουρκία Σμύρνη

Müziksev / 

Izmir Foundation for 

Culture, Arts and 

Education

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

21 Τουρκία Σμύρνη
	Tarihi Havagazi 

Fabrikasi

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

22 Τουρκία Σμύρνη
Ahmet Adnan Saygun 

Arts Center

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

23 Κύπρος Λευκωσία

Δημοτικό Κέντρο 

Συγχρόνων Κοινοτικών 

και Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών 

Πολιτιστικές Δράσεις

24 Κύπρος Λευκωσία
Μουσείο Τεχνών 

Ζαμπέλα

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις

25 Κύπρος Λευκωσία
Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου

Εκθεσιακός Χώρος / 

Μουσείο  / Πολιτιστικές 

Δράσεις



καθίσταται εφικτό, τότε τα Νεώρια και το Ναυτικό Μουσείο θα λειτουργούν μεταξύ 

τους ανταγωνιστικά, γεγονός που σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα θα 

λειτουργήσει αρνητικά τουλάχιστον για το ένα εκ των δύο. 

Από τις δομές που αναφέρονται ενδεικτικά στον Πίνακα, παρατηρείται ότι στη 

Γαλλία, οι χώροι είναι προσαρμοσμένοι να εξυπηρετούν ΑΜΕΑ, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την Opera National de Montpellier, που από το 2009 προσφέρει και 

παραστάσεις με ηχητική περιγραφή, επιτρέποντας έτσι και στους επισκέπτες με 

προβλήματα όρασης να παρακολουθούν εξίσου το πρόγραμμα. Παραδείγματα όπως 

της Μασσαλίας, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, το Mucem 

παρέχει δωρεάν πρόσβαση στους κατοίκους της Μασσαλίας. Η Opera de Marseille 

στεγάζει τη Φιλαρμονική (περισσότερα από 90 άτομα) και τη Χορωδία (περισσότερα 

από 40 άτομα) του Δήμου και παράλληλα να αποτελεί κέντρο απασχόλησης 

θεατρικών επαγγελμάτων με εργαστήρια σκηνογραφίας (περίπου 20 άτομα μεταξύ 

των οποίων ξυλουργοί, ζωγράφοι, γλύπτες, σιδηρουργοί), ραπτικής, ενδύματος και 

μακιγιάζ. Το Centre de la Vieille Charite διοικείται από τη Διεύθυνση Μουσείων της 

Μασσαλίας. Στην Ιταλία και την Τουρκία, πολλοί από τους χώρους υστερούν ως προς 

τη ψηφιακή τους εικόνα, λόγω των μονόγλωσσων ιστοσελίδων τους, γεγονός που  

περιορίζει τον εν δυνάμει επισκέπτη να γνωρίσει το χώρο και τη δραστηριότητά του. 

Στην Κωνσταντινούπολη μάλιστα η πρόσβαση των ΑΜΕΑ δε θεωρείται δεδομένη στις 

περισσότερες των περιπτώσεων. 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως εστιάζεται στην παρατήρηση ότι οι περισσότεροι 

χώροι που εξετάσθηκαν δε διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα στην περίπτωση των Νεωρίων, αυτό της δυνατότητας 

μεμονωμένης (ανά Νεώριο) ή συνδυαστικής χρήσης του χώρου (σύνολο Νεωρίων). 

Το χαρακτηριστικό αυτό δύναται να διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές 

προσέλκυσης επισκεπτών και εν δυνάμει πελατών και να δημιουργήσει την 

απαραίτητη διαφοροποίηση των Νεωρίων από τον ανταγωνισμό και κατά 

συνέπεια τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Θα πρέπει να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο ότι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που διαμορφώθηκε και θα υπάρχει 

για πάντα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργείται όταν ένας οργανισμός ή μία 

δομή ή επιχείρηση εφαρμόσει, παρέχει ή παράξει κάτι εντελώς διαφορετικό ή 



καινοτόμο σε σχέση με τον υπάρχοντα ανταγωνισμό. Πλεονέκτημα όμως μπορεί 

επίσης να δημιουργηθεί και όταν ένας οργανισμός ή μία δομή ή επιχείρηση 

εφαρμόσει, παρέχει ή παράξει κάτι παρόμοιο μεν με τον ανταγωνισμό αλλά με τρόπο 

διαφορετικό, χρησιμοποιώντας του συντελεστές παραγωγής της περισσότερο 

αποτελεσματικά, προσφέροντας στον πελάτη της κατά συνέπεια κάτι εξίσου ποιοτικό 

σε χαμηλότερες όμως τιμές από τον ανταγωνισμό. Το πλεονέκτημα λοιπόν δεν είναι 

ένα μόνιμο status, πράγμα που σημαίνει ότι για τη βιωσιμότητα των Νεωρίων η 

προσέγγιση πρέπει να είναι απολύτως δυναμική και να παρακολουθεί στενά τον 

ανταγωνισμό, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξέχει αυτού. 

 

6.3. Ελληνικοί χώροι πολιτισμού 

Ο πολιτισμός  μιας χώρας αντανακλά την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και την κοινωνική 

της αντίληψη. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη συμφιλίωση και την αρμονική συνύπαρξη, 

μέσα από την ώσμωση των πολιτισμών, της κουλτούρας και του διαφορετικού 

τρόπου σκέψης των ανθρώπων που συμμετέχουν.  

Η Ελλάδα είναι αδιαμφισβήτητα μια χώρα έντασης πολιτισμού, με έντονη πολιτιστική 

δραστηριότητα και κουλτούρα,  με σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Σημαντική είναι 

όμως και η σύγχρονη πολιτιστική της παρουσία, η οποία στηρίζεται μεταξύ άλλων και 

σε χώρους πολιτισμού που ενδυναμώνουν την overall πολιτιστική ταυτότητα της 

χώρας. Χώροους πολιτισμού, που με την έντονη δραστηριότητα τους, καλύπτουν 

διαφορετικές εκφράσεις πολιτισμού και απευθύνονται σε ντόπιους κι επισκέπτες με 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και κοινωνικές καταβολές. 

Η πληθώρα των χώρων αμιγώς πολιτισμού, αλλά και των χώρων που περιστασιακά 

φιλοξενούν πολιτιστικές δράσεις, είναι δεδομένη, για τους σκοπούς όμως της 

παρούσας ανάλυσης η επιλογή περιορίστηκε στους παρακάτω χώρους, της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν χαρακτηριστικά που δύνανται να προάγουν 

την μελέτη και να οδηγήσουν σε σημαντικές παρατηρήσεις. Επιλέχθηκε στο στάδιο 

αυτό να μην συμπεριληφθούν χώροι της Κρήτης, καθώς η δημιουργία των Νεωρίων 

θεωρείται ότι θα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου πολιτιστικού 

προϊόντος του νησιού συνολικά και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά των λοιπών 

μεγάλων χώρων με τη συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συντονίζει τις 



δράσεις προώθησης του κρητικού τουριστικού προφίλ. Συνεπώς οι χώροι και οι 

δομές της Κρήτης στο σημείο αυτό δεν εκλαμβάνονται ως ανταγωνιστές. Ωστόσο, στο 

επόμενο στάδιο της μελέτης (σε επόμενο χρόνο πλησιέστερα της ολοκλήρωσης του 

τεχνικού έργου) που θα περιλαμβάνει το πλάνο marketing της δομής, θα είναι 

χρήσιμη η ανάλυση συνολικά κι εξαντλητικά του πολιτιστικού προϊόντος της Κρήτης, 

το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει με τη μορφή ενός πολιτιστικού cluster σε 

επίπεδο νησιού. 

Πίνακας 3. Χώροι πολιτισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

 

Α/Α Χώρα Πόλη Όνομα χώρου Κατηγορία Εικόνα

1 Ελλάδα Αθήνα
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος - ΚΠΙΣΝ

Πολιτιστικές Δράσεις/Εκθεσιακό 

Κέντρο

2 Ελλάδα Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Πολυχώρος / Πολιτιστικές δράσεις

3 Ελλάδα Αθήνα
Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός 

Κόσμος" 

Πολυχώρος / Πολιτιστικές δράσεις/ 

Μουσείο

4 Ελλάδα Αθήνα Ίδρυμα "Μιχάλης Κακογιάννης"
Πολιτιστικές Δράσεις/Εκθεσιακό 

Κέντρο

5 Ελλάδα Αθήνα
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

του Ιδρύματος Ωνάση 
Πολυχώρος / Πολιτιστικές δράσεις

6 Ελλάδα Αθήνα
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και 

Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη
Πολυχώρος / Πολιτιστικές δράσεις



 
Πηγή: Διαμόρφωση από τους μελετητές30 

 

                                                        
30 Οι εικόνες έχουν επιλεχθεί κατά το δυνατόν από επίσημες ιστοσελίδες των χώρων. Ωστόσο στις 

περιπτώσεις που αυτές δεν περιείχαν αντιπροσωπευτικές εικόνες των χώρων, η επιλογή έγινε από 

αναζήτηση στο google search. 

7 Ελλάδα Αθήνα
Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα 

Μερκούρη”
Πολιτιστικές δράσεις / Μουσείο 

8 Ελλάδα Αθήνα Πολιτιστικός Χώρος "ΑΘΗΝΑΪΣ" Πολιτιστικές δράσεις

9 Ελλάδα Αθήνα Πολυχώρος "Χυτήριο"  πολυχώρος πολιτισμού

10 Ελλάδα Θεσσαλονίκη  LABattoir Δημοτικός Πολυχώρος πολιτισμού

11 Ελλάδα Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Πολιτισμού 

"Ισλαχανέ" 
Πολιτιστικές δράσεις / Μουσείο 

12 Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Μητροπολιτικός Οργανισμός 

Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 

Θεσσαλονίκης - MOMus

Εκθεσιακό κέντρο / Πολιτιστικές 

δράσεις / Μουσείο 

13 Ελλάδα Θεσσαλονίκη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Πολιτιστικές Δράσεις/Εκθεσιακό 

Κέντρο

14 Ελλάδα Θεσσαλονίκη Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Πολιτιστικές δράσεις / Μουσείο 



Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα και υπερσύγχρονα πολιτιστικά κέντρα της Αθήνας. Με συνολική έκταση 

μεγαλύτερη των 240 στρεμμάτων σε ανοιχτούς και εσωτερικούς χώρους, αποτελεί 

έναν δημόσιο χώρο με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Κύριο του μέλημα είναι η 

οργάνωση ενός πλήθους πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών 

και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και δράσεων. Περιλαμβάνει ακόμη τις εγκαταστάσεις 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αποτελεί έναν πολυχώρο στεγασμένο στο παλιό 

εργοστάσιο φωταερίου στην Αθήνα. Βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης 

και είναι ανοιχτός χώρος, προσβάσιμος σε όλους. Οι δράσεις της Τεχνόπολης 

καλύπτουν ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση 

των νεότερων ηλικιακά επισκεπτών, διοργανώνοντας πολλά προγράμματα για 

παιδιά, φιλοξενώντας σχολικές εκδρομές αλλά και summer camps. Ακόμη φιλοξενεί 

το πρόγραμμα Innovathens, που δίνει την ευκαιρία γνωριμίας με το χώρο της 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στις εγκαταστάσεις του παλιού εργοστασίου 

φωταερίου βρίσκεται σήμερα το σχετικό μουσείο, ενώ επιπλέον διοργανώνεται 

πληθώρα εκθέσεων και μουσικών εκδηλώσεων. Εξαιρουμένων των ανοικτών χώρων, 

η δομή περιλαμβάνει επτά κλειστούς χώρους (Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο 

«Μιλτιάδης Έβερτ» 306 θέσεων και 6 θέσεων ΑΜΕΑ, Νέοι Φούρνοι 379,92 τ.μ., 

Παλαιοί Φούρνοι 376 τ.μ., Δεξαμενές Καθαρισμού 360,14 τ.μ., Μηχανουργείο 711,70 

τ.μ., Αποθήκη 138,30 τ.μ. και INNOVATHENS 451,83 τ.μ.31), οι οποίοι σε πλήθος και 

μέγεθος δεν απέχουν σημαντικά από τα επτά Νεώρια και πιθανόν συμπεράσματα 

από την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα στο επικείμενο πλάνο Marketing των Νεωρίων. 

Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, 

έκτασης 60 στρεμμάτων, πρόκειται για έναν σύγχρονο πολιτιστικό πάρκο με 

λειτουργία στην οποία η επίσκεψη πλαισιώνεται με σύγχρονη τεχνολογία ώστε το 

κοινό να συμμετέχει ενεργά. Κύριες δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ψηφιακές συλλογές, συνέδρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

διαδραστικές εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις.  

                                                        
31 https://athens-technopolis.gr/index.php/el/enoikiaseis-xoron-texnopoli/xoroi  

https://athens-technopolis.gr/index.php/el/enoikiaseis-xoron-texnopoli/xoroi


Το Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», έκτασης 6.810 τ.μ., περιλαμβάνει εκθεσιακό 

χώρο, πολιτιστικό κέντρο, θέατρο, κινηματογράφο, πωλητήριο και black box. Σε 

συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προβολή θεαμάτων και 

εκθέσεων καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, workshops.  

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση είναι σύγχρονος πολυχώρος 

πολιτισμού συνολικού εμβαδού 18.000τ.μ, στεγασμένος σε μοντέρνο κτήριο. Κύρια 

αποστολή του είναι η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού τόσο σε ελληνικό, όσο και 

διεθνές επίπεδο, καθώς και η καθοδήγηση των νέων στην αντίληψη της δια βίου 

μάθησης, σε έναν προσβάσιμο για όλους χώρο. Το κτήριο περιλαμβάνει δύο βασικές 

αίθουσες, χωρητικότητας 880 και 220 ατόμων, κατάλληλες για την πραγματοποίηση 

μεγάλου εύρους εκδηλώσεων, όπως παραστάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, 

κινηματογραφικές προβολές (πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας), διαλέξεις και 

συνέδρια, καθώς και έναν εκθεσιακό χώρο.  

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη αποτελεί ένα 

πολιτιστικό κέντρο που λειτουργεί και ως εκθεσιακός χώρος, φιλοξενώντας πληθώρα 

εκδηλώσεων. Επιδίωξή του είναι η προσέγγιση όλης της οικογένειας υπό το πρίσμα 

του πνεύματος και των τεχνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση των 

νεότερων επισκεπτών σε θέματα εικαστικών τεχνών και μουσικής, καλλιέργειας 

αισθητικής παιδείας και  επαφής με μουσειακούς χώρους.  

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», εκθεσιακό κέντρο/μουσείο, έκτασης 

1380τ.μ., φιλοξενεί μόνιμα την έκθεση «Οδοιπορικό στην Παλιά Αθήνα» καθώς και 

τη συλλογή Θεάτρου Σκιών «Χαρίδημος». Παράλληλα, στους χώρους του 

οργανώνονται περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και γλυπτικής. Το 

βιομηχανικό πέτρινο κτήριο θεωρείται αξιόλογο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής 

και αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό σημείο πολιτισμικής αναφοράς.  

Ο Πολιτιστικός Χώρος «ΑΘΗΝΑΪΣ», εκτάσεως 2500 τ.μ., είναι σχεδιασμένος ώστε να 

μπορεί να διοργανώσει κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς διαθέτει 

προηγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και άρτια τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Οι 

αίθουσες του πολυχώρου φιλοξενούν επιχειρηματικές διασκέψεις, εταιρικές 



παρουσιάσεις, επιστημονικές ημερίδες και εμπορικές εκθέσεις, καθώς και ένα ευρύ 

φάσμα κοινωνικών εκδηλώσεων.  

Ο Πολυχώρος «Χυτήριο» είναι ένας χώρος πολιτισμού, οι εγκαταστάσεις του οποίου 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και θέατρο 150 θέσεων, ο οποίος φιλοξενεί όλο το 

χρόνο εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.  

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δομές: 

Το LABattoir, δομή 1.200τ.μ., αποτελεί χώρο για δημιουργικά εργαστήρια, θεατρικές 

και χορευτικές παραστάσεις καθώς και άλλες δράσεις πολιτισμού. Η δομή αποτελεί 

πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, που σε συνεργασία με την αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία ArtBOX και με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος, σήμερα στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτήριο των παλιών δημοτικών 

σφαγείων.  

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού "Ισλαχανέ", έκτασης 2.500 τ.μ., κατασκευάστηκε το 1903 

ως τμήμα του οθωμανικού ορφανοτροφείου Ισλαχανέ. Σήμερα, λειτουργεί ως μόνιμη 

πολυμεσική έκθεση, με θέμα την ιστορία του κτηρίου και της ευρύτερης ιστορικής 

γειτονιάς των ανατολικών τειχών της πόλης. Διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, ενώ φιλοξενεί 

μουσικά, θεατρικά, επιστημονικά δρώμενα σε συνεργασία με άλλους φορείς της 

πόλης.  

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης  

MOMus προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων μουσείων/χώρων τέχνης της 

Θεσσαλονίκης κι ενός της Αθήνας. Η μόνιμη συλλογή του MOMus, που συνεχώς 

εμπλουτίζεται, αποτελείται από 2000 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ενώ τα 

εκθέματα περιοδικά ανανεώνονται. Η βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 2500 τίτλους 

βιβλίων και περιοδικών. Η κύρια δράση του οργανισμού προσανατολίζεται στην 

οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων (διαλέξεις, συνέδρια, κινηματογραφικές 

προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αφιερώματα διακαλλιτεχνικού και 

διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένους 

πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.  



Τέλος, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα πολιτιστικό κέντρο και μουσείο έκτασης 5.500τ.μ., με 

στόχο τη γνωριμία του κοινού με την τέχνη, τη συλλογή, καταγραφή και μελέτη της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, τη δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και 

μελετητών της τέχνης, καθώς και την επαφή των παιδιών με την τέχνη, μέσω ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η καταλογράφηση των εν δυνάμει ανταγωνιστών των Νεωρίων Χανίων μπορεί 

συνεχώς να εμπλουτίζεται με περισσότερους χώρους. Μια δυναμική τέτοια 

διαδικασία θα προσφέρει οπωσδήποτε και τη συνεχή συσσώρευση χαρακτηριστικών 

με πιθανό ενδιαφέρον. Όμως, ο σκοπός της διαδικασίας είναι να σκιαγραφήσουμε 

σε γενικές γραμμές που τοποθετείται η δομή που θα δημιουργηθεί, σε σχέση με την 

αγορά στην οποία θα ενταχθεί, βάσει των χρήσεων που θα έχει κατά την έναρξη της 

λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό, παραπάνω αναφέρονται διαφόρων τύπων χώροι, 

επιλεγμένοι όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όχι με αυστηρά κριτήρια ως προς την 

αντιστοιχία τους με τα Νεώρια, καθώς ενδιαφέρει, παράλληλα με τον ανταγωνισμό, 

και μία περαιτέρω γνώση της συμπεριφοράς των χώρων απέναντι στην τοπική 

κοινωνία και στο σύνολο των επισκεπτών τους γενικότερα. Βασικό συμπέρασμα που 

προκύπτει από την εξέταση των παραπάνω χώρων είναι ότι στις δύο μεγαλύτερες 

πόλεις της χώρας συγκεντρώνονται σύγχρονοι χώροι με έντονη δραστηριότητα και 

πλούσια ατζέντα πολιτιστικών αλλά και άλλων εκδηλώσεων. Χώροι οι οποίοι έχουν 

μεγάλη εξωστρέφεια και στην πλειοψηφία τους λειτουργούν με χαρακτηριστικά 

ιδιωτικού δικαίου, που εξασφαλίζει μία άκρως σημαντική - για τέτοιους χώρους -  

ευελιξία σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας τους. Παράλληλα όμως σημειώνεται 

ότι, σε πολλούς από αυτούς τους χώρους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία 

τους, έχει δοθεί βαρύτητα στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και 

στην ενοικίαση των χώρων. Το μεν πολιτιστικό πρόγραμμα στοχεύει - μεταξύ 

άλλων - και στην αύξηση της επισκεψιμότητας32, η οποία μεταφράζεται σε έσοδα. 

                                                        
32 Για παράδειγμα, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Συνοπτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2019-2021, 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχει «1.000 εκδηλώσεις προσιτές στο ευρύ κοινό» και «περισσότερους 

από 1.000.000 επισκέπτες ετησίως». Επιπλέον των εισροών της από την εκμετάλλευση των χώρων και 

το πολιτιστικό της πρόγραμμα, η Τεχνόπολη στηρίζεται με 840χιλ.€ ετησίως, μέσω του Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με δικαίωμα του Δήμου να 

χρησιμοποιεί δωρεάν τις αίθουσες (βλ. Συνοπτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2019-2021, διαθέσιμο σε: 

https://www.athens-technopolis.gr/index.php/el/technopoli-3/oikonomika-stoixeia-technopolis) 

https://www.athens-technopolis.gr/index.php/el/technopoli-3/oikonomika-stoixeia-technopolis


Η δε ενοικίαση των χώρων, οι οποίοι είναι κατά μέσο όρο υψηλών προδιαγραφών, 

για πολιτιστικά, εταιρικά και κοινωνικά events, στοχεύει επίσης στην 

μεγιστοποίηση των εσόδων. Συμπερασματικά, οι δύο προσεγγίσεις λειτουργίας, 

του πλούσιου προγράμματος και της ενοικίασης χώρων, είναι οι βασικοί άξονες για 

τη βιωσιμότητα των δομών. Σε αντίστοιχο πλαίσιο τα Νεώρια θα πρέπει να δώσουν 

βάρος στη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του χώρου τους, ο οποίος θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον εξίσου υψηλών προδιαγραφών, εάν η στόχευση πρόκειται να 

αφορά σε πελάτες από την εθνική ή τη διεθνή κοινότητα. Σε άλλη περίπτωση, 

υπάρχει σαφής κίνδυνος ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της δομής στο επίπεδο 

της υπερτοπικής κοινότητας. 

 

6.4. Χώροι πολιτισμού πόλης Χανίων  

Πλούσια είναι η κληρονομιά των Χανίων σε ιστορικά κτήρια και μνημεία, πολλά από 

τα οποία συγκεντρώνονται στον Ενετικό Λιμένα και γειτνιάζουν με τα Νεώρια, 

δίνοντας προοπτική μελλοντικής συστημικής αξιοποίησης. Στην Παλιά Πόλη, εντός 

της οποίας βρίσκεται και ο Ενετικός Λιμένας, συγκεντρώνεται μεγάλο ποσοστό των 

ιστορικών κτηρίων και πολιτιστικών χώρων της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, 

ακολουθεί καταγραφή των χώρων αυτών, όχι μόνο υπό το στενό γεωγραφικό 

περιορισμό της περιοχής της Παλιάς Πόλης, αλλά αναφέρονται και περιπτώσεις 

χώρων, εκτός της περιοχής μεν εντός του κέντρου ουσιαστικά της πόλης δε, εφόσον 

αυτοί είναι κατ’ ουσίαν μη ιδιωτικοί. 

Στην ανατολική πλευρά του Παλιού Λιμανιού, ανατολικά από το συγκρότημα των 

Νεωρίων, βρίσκεται η μόνιμη Έκθεση Αρχαίας Ναυπηγικής, παράρτημα του 

Ναυτικού Μουσείου Χανίων, που στεγάζεται σε ένα από τα Νεώρια του Moro. Το 

κέλυφος αποκαταστάθηκε και παραχωρήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο το 2010. 

Σήμερα, φιλοξενεί μέρος της συλλογής του Ναυτικού Μουσείου, η οποία είναι 

επισκέψιμη από το κοινό. Το ίδιο το Ναυτικό Μουσείο της πόλης περιλαμβάνει 

συλλογή της ναυτικής ιστορίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής και 

βρίσκεται στη δυτική πλευρά του λιμένα, στην είσοδο του ενετικού φρουρίου του 

Φιρκά, το οποίο κατασκευάστηκε ως οχυρωματικό έργο, την εποχή των ενετών, ενώ 

στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας και  αργότερα ως φυλακή, μέχρι 

σήμερα που και το ίδιο είναι επισκέψιμο και φιλοξενεί  πολιτιστικές εκδηλώσεις. 



Δυτικά των Νεωρίων, βρίσκεται το Παλαιό Τελωνείο, με τη σημερινή ονομασία 

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Η αποκατάσταση του κτιρίου, που αρχικά 

κατασκευάστηκε από τον Ελ. Βενιζέλο για να στεγάσει το τελωνείο της πόλης,  

ολοκληρώθηκε - μετά από πολλά χρόνια  - εν τέλει το 2017, ενώ σήμερα λειτουργεί 

ως δημοτικός πολυχώρος πολιτισμού, με δυνατότητα φιλοξενίας πληθώρας 

πολιτιστικών και συνεδριακών εκδηλώσεων σε αίθουσα χωρητικότητας  περί των 400 

ατόμων. 

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στεγάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι, το 

τελευταίο προς τα δυτικά κτήριο του αρχικού συγκροτήματος των 17 νεωρίων των 

Χανίων. Η κατασκευή του κτηρίου χρονολογείται το 1585, ενώ στην πορεία του 

χρόνου χρησιμοποιήθηκε ως δημόσιο νοσοκομείο και ως Δημαρχείο. Το 1997 

ιδρύεται το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, που σήμερα περιλαμβάνει δύο 

αίθουσες χωρητικότητας 200 ατόμων και 70 ατόμων αντίστοιχα και φουαγιέ όπου 

και φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικά σεμινάρια, συνέδρια, 

διαλέξεις και εκθέσεις ποικίλλων θεμάτων και βεληνεκούς.  

Ένας ακόμα ιστορικός χώρος που βρίσκεται στο λιμάνι των Χανίων, το Γιαλί Τζαμισί 

κτίστηκε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, προς τιμήν του πρώτου φρούραχου των 

Χανιών Κιουτσούκ Χασάν, ως τζαμί, ενώ σήμερα λειτουργεί ως χώρος προσωρινών 

εκθέσεων κι εκδηλώσεων, μετά και το τελευταίο έργο αποκατάστασης το 2018.  

Στην βορειοδυτική γωνία των Χανιώτικων ενετικών τειχών, βρίσκεται ο Προμαχώνας 

San Salvatore, που κατασκευάστηκε από τους ενετούς το 16ο αιώνα και από το 2014 

μετά από έργα αποκατάστασης φιλοξενεί μουσικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ.  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, βρίσκεται πολύ κοντά στο ενετικό λιμάνι και 

στεγάζεται στο καθολικό ναό της παλαιάς ενετικής μονής του Αγίου Φραγκίσκου των 

Φραγκισκανών. Η αποκατάσταση του χώρου ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970 και σήμερα διαθέτει συλλογές  ευρήματα των ιστορικών χρόνων από την 

πόλη των Χανίων και από διάφορες άλλες πόλεις του Νομού, τα οποία μετά την 

ολοκλήρωση του νέου Μουσείου θα μεταφερθούν, οπότε και ο χώρος του ναού 

προβλέπεται να φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

 



Πίνακας 4. Χώροι Πολιτισμού Χανίων  

 

Α/Α Χώρα Πόλη Όνομα χώρου Κατηγορία Εικόνα

1 Ελλάδα Χανιά Έθεση Αρχαίας Ναυπηγικής Ναυτικό Μουσείο

2 Ελλάδα Χανιά Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" Πολιτιστικές δράσεις

3 Ελλάδα Χανιά  Μεγάλο Αρσενάλι
Πολιτιστικές δράσεις/ 

Προσωρινές εκθέσεις

4 Ελλάδα Χανιά Γιαλί Τζαμισί
Εκθεσιακός Χώρος-Μουσείο  

/ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

5 Ελλάδα Χανιά Ναυτικό Μουσείο Κρήτης Ναυτικό Μουσείο

6 Ελλάδα Χανιά Φρούριο Φιρκά
Αξιοθέατο/Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις

7 Ελλάδα Χανιά Βενιζέλειο Ωδείο Πολιτιστικές δράσεις

8 Ελλάδα Χανιά Αρχαιολογικό Μουσείο Μουσείο

9 Ελλάδα Χανιά
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Χανίων
Εκθεσιακός Χώρος-Μουσείο

10 Ελλάδα Χανιά Οικία/Μουσείο Ελ. Βενιζέλου Μουσείο



 
Πηγή: Διαμόρφωση από τους μελετητές33 

 

Κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, σε ένα τυπικό εμπορικό βιομηχανικό 

κτήριο νεοκλασικής ελληνικής αρχιτεκτονικής, το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 19ου 

                                                        
33 Οι εικόνες έχουν επιλεχθεί κατά το δυνατόν από επίσημες ιστοσελίδες των χώρων. Ωστόσο στις 
περιπτώσεις που αυτές δεν περιείχαν αντιπροσωπευτικές εικόνες των χώρων, η επιλογή έγινε από 
αναζήτηση στο google search. 

11 Ελλάδα Χανιά Πνευματικό Κέντρο Χανίων Πολυχώρος

12 Ελλάδα Χανιά Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Πολιτιστικές δράσεις

13 Ελλάδα Χανιά
Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και 

Φιλίας
Πολιτιστικές δράσεις

14 Ελλάδα Χανιά Θέατρο "Δημήτρης Βλησίδης" Πολιτιστικές δράσεις

15 Ελλάδα Χανιά Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
Εκθεσιακός Χώρος / 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

16 Ελλάδα Χανιά
Δημοτικός Κινηματογράφος 

"Κήπος"

Κινηματογράφος / 

Πολιτιστικές δράσεις

17 Ελλάδα Sabbionara Gate & Bastion
Εκθεσιακός Χώρος / 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

18 Ελλάδα Χανιά  Βίλα Μανούσου Κούνδουρου

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις/Έδρα 

Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων

19 Ελλάδα Χανιά
Αίθουσα Φιλολογικού 

Συλλόγου "Χρυσόστομος"
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

20 Ελλάδα Χανιά Προμαχώνας San Salvatore Πολιτιστικές Εκδηλώσεις



αιώνα στην Παλιά Πόλη, στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, της οποίας η 

λειτουργία ξεκίνησε στις αρχές του 2003 και διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή, περί των 

700 έργων ζωγραφικής και χαρακτικής καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών. 

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, στη Χαλέπα, ένα μουσείο που, εκτός από τον κύριο 

εκθεσιακό χώρο, στους χώρους του περιλαμβάνονται αποθήκες, εργαστήρια 

συντήρησης και αμφιθέατρο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2020 και πρόκειται 

στο άμεσο επόμενο να ανοίξει οριστικά τις πύλες του στους επισκέπτες.  

Στην ίδια περιοχή της πόλης, βρίσκεται και η Οικία – Μουσείο του Ελευθερίου 

Βενιζέλου, κτήριο που φιλοξενεί από το 1986 εκθεσιακό υλικό με προσωπικά 

κειμήλια και τεκμήρια γεγονότων, από τη γέννηση έως το θάνατο του Ελευθερίου 

Βενιζέλου.  

Το Θέατρο του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών βρίσκεται στο νεότερο τμήμα 

της πόλης, δίπλα στον Δημοτικό Κήπο. Μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές 

παραστάσεις, συναυλίες, παραστάσεις χορού και παραδοσιακές βραδιές. Δίπλα από 

το πάρκο βρίσκεται το  Πνευματικό Κέντρο Χανίων, το οποίο έχει έντονη πολιτιστική 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θεατρικά και μουσικά έργα, 

σεμινάρια, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Στον  Δημοτικό Κήπο των Χανίων βρίσκεται ο 

δημοτικός θερινός κινηματογράφος της πόλης, ο Δημοτικός Κινηματογράφος 

«ΚΗΠΟΣ», ο οποίος περιστασιακά φιλοξενεί και μικρές εκδηλώσεις. Στη δυτική άκρη 

της παραλίας του Κουμ Καπί, βρίσκεται το Θέατρο "Δημήτρης Βλησίδης" που 

φιλοξενείται στο παλιό υποστηρικτικό κτήριο της Βίλας Μ. Κούνδουρου και 

λειτουργεί από το 2001. Η Βίλα Μ. Κούνδουρου στεγάζει  κυρίως μουσικές 

εκδηλώσεις και είναι κτισμένη το 1909 ενώ παραχωρήθηκε στο δημόσιο το 1979. Το 

Βενιζέλειο Ωδείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1931, ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το 

1982 και φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων, ομιλίες, διαλέξεις. Η Αίθουσα του 

φιλολογικού Συλλόγου «Χρυστόστομος», μη δημοτικός χώρος, παρόλα αυτά 

βρίσκεται στην Παλιά Πόλη και έχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, με τη 

διάθεση για συνεργασία του Συλλόγου με το Δήμο να είναι πάντα θετική. Τέλος 

αναφέρεται και το Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, το οποίο είναι υπαίθριο και 

φιλοξενεί μεγάλο μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ 

– ΚΑΜ κατά τους θερινούς μήνες. 



Εικόνα 2. Διασπορά χώρων πολιτισμού Χανίων 

 

Πηγή: Διαμόρφωση από τους μελετητές 

Στην καταγραφή των χώρων πολιτισμού των Χανίων θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνονται επιπλέον χώροι που δραστηριοποιούνται πολιτιστικά με σημαντική 

δυναμική. Ωστόσο, για την παρούσα μελέτη, ο στόχος είναι να εστιάσουμε στη 

συγκέντρωση κυρίως των δημοτικών/δημόσιων χώρων πολιτισμού (βλ. Εικόνα 2). Η 

παραπάνω καταγραφή γίνεται με άξονα την παρουσίαση της δυναμικής του 

χαρτοφυλακίου χώρων πολιτισμού του Δήμου (κατά προτεραιότητα), δεδομένου ότι 

τα Νεώρια προβλέπεται να αφορούν σε δημοτική αρμοδιότητα και συνεπώς η 

λειτουργία τους να συνδυαστεί αρχικά με τους υπόλοιπους δημοτικού χώρους. 

Σημειώνεται ότι, υπάρχουν χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στην 

αρμοδιότητα του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, όμως δεν έχουν ακόμη 

αποκατασταθεί και μάλιστα βρίσκονται σε κατάσταση που εγείρει ανησυχία, όπως η 

Βίλα Σβαρτς, κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, η Βίλα Πωλογιώργη, επίσης 

διατηρητέο κτήριο του 1870 και το προσφάτως αποκτηθέν από το Δήμο νεοκλασικό 

κτήριο της οδού Νεάρχου. 

Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την επεξεργασία των χώρων 

πολιτισμού, κυρίως των δημοτικών χώρων, είναι ότι η επικείμενη επαναλειτουργία 

των Νεωρίων πρόκειται να δημιουργήσει διαφορετικές ισορροπίες αναφορικά με 

την υφιστάμενη κατάσταση, υπό την έννοια ότι μία τέτοιου μεγέθους δομή θα 



διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης και της ευρύτερης 

περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, εφίσταται η προσοχή των αρμοδίων στην απόλυτη και 

ξεκάθαρη, προς όλους και για όλους, στόχευση της λειτουργίας των Νεωρίων. 

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, θεωρείται επιβεβλημένος ο 

επαναπροσδιορισμός συνολικά του ρόλου του κάθε ενός από τους δημοτικούς 

χώρους πολιτισμού ξεχωριστά και της συμβολής του στο συνολικό προσφερόμενο 

πολιτιστικό προϊόν. Ο κάθε χώρος θα πρέπει να προσφέρει κάτι διαφορετικό, να 

μην ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους και να συμβάλλει στην πρόσθεση πολιτιστικής 

αξίας στον τόπο. Θεωρείται μάλιστα κρίσιμη μία προσέγγιση, για παράδειγμα 

μέσω ενός συνολικού κανονισμού λειτουργίας όλων των δημοτικών πολιτιστικών 

χώρων, βάσει της οποίας, οι δραστηριότητες των χώρων δε θα επικαλύπτονται 

μεταξύ τους και κάθε σχεδιαζόμενη εκδήλωση θα διοχετεύεται στον κατάλληλο 

χώρο για την πραγματοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η 

ποιότητα της δραστηριότητας των Νεωρίων και φυσικά η βιωσιμότητά της, μακριά 

από πιθανές άσκοπες συνδιοργανώσεις ή δωρεάν πελατειακές παραχωρήσεις, που 

κάθε άλλο παρά θα προάγουν το πολιτιστικό έργο του χώρου, ενώ παράλληλα θα 

απαξιώνουν την υπόσταση των υπόλοιπων διαθέσιμων χώρων. 

 

7. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Η δομή που θα προκύψει από την αποκατάσταση των Νεωρίων, όπως είδαμε και 

νωρίτερα θα αποτελεί μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα, υπό την 

έννοια ότι στη χώρα δεν υπάρχει άλλο συγκρότημα Νεωρίων, διατηρημένο σε τέτοιο 

βαθμό, ο οποίος να του επιτρέπει να μετατραπεί σε χώρο χρηστικό και απόλυτα 

λειτουργικά ενσωματωμένο στη σύγχρονη δραστηριότητα, το οποίο παράλληλα να 

βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου μίας έντονα τουριστικής περιοχής. Η 

μοναδικότητα, όμως της επικείμενης δομής παρουσιάζει, όπως φαίνεται στη 

συνέχεια, κάποια δυνατά και αδύνατα σημεία, τα οποία απαραιτήτως θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την επόμενη φάση του σχεδιασμού. Η δομή επίσης οφείλει να 

συνυπολογίζει τις ευκαιρίες που βρίσκονται στον ορίζοντα και με σωστή προσέγγιση 

να τις μετατρέψει σε δυνατά της σημεία, έχοντας κατά νου παράλληλα και τις απειλές 

που ενδέχεται να εξελιχθούν σε κινδύνους που θα επηρεάσουν την μελλοντική της 

δραστηριότητα. Οι απειλές αυτές δεν είναι απαραίτητο να χρειαστεί να εξαλειφθούν, 



μπορούν όμως να αμβλυνθούν ως προς την επιρροή τους, με τεχνικές που αποτελούν 

αντικείμενο της επόμενης φάσης της μελέτης και σε περισσότερο προχωρημένο 

στάδιο του τεχνικού έργου, ώστε να αξιολογηθούν συνθήκες περιβάλλοντος κοντά 

στην έναρξη λειτουργίας, οι οποίες προβλέπεται να διαφοροποιούνται σημαντικά 

από τις τρέχουσες. 

Σημειώνεται ότι, μία περιγραφή της εσωτερικής δομής των Νεωρίων (ως οντότητα) 

δεν είναι ασφαλής να πραγματοποιηθεί σε αυτό το στάδιο, καθώς το αντικείμενο της 

μελέτης δεν αποτελεί υφιστάμενη, λειτουργούσα δομή και συνεπώς ο μόνος τρόπος 

να αναπτυχθεί μία ανάλογη περιγραφή είναι μέσω παραδοχών και σεναρίων, που 

όμως είναι πιθανό να μην αντιπροσωπεύουν τη δομή κατά την έναρξη λειτουργίας 

της. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προθέσεις, στην αρμοδιότητα της 

υφιστάμενης ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Χανίων,  

πρόκειται να περιέλθουν τα Νεώρια και το Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 

(Παλαιό Τελωνείο), εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό. Οι τρεις δομές γειτνιάζουν και 

βρίσκονται σε σειριακή διάταξη, η οποία μελλοντικά θα ευνοεί συμπληρωματική 

δραστηριότητα, σε περιπτώσεις μεγάλων πολιτιστικών ή συνεδριακών 

διοργανώσεων. 

Στο σημείο αυτό θεωρείται σημαντικό να γίνει μία αποτίμηση των συνθηκών τις 

οποίες αντιμετωπίζουν τα Νεώρια και εντός των οποίων καλείται το νέο έργο να 

λειτουργήσει. Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σαφώς αφορούν στις 

τρέχουσες συνθήκες, μέρος των οποίων κατά την πορεία του έργου και δη στη φάση 

ολοκλήρωσης του ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται 

ευρέως για την αποτίμηση των συνθηκών μίας αγοράς ενδιαφέροντος και συνοδεύει 

διαδικασίες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού είναι 

η ανάλυση SWOT. Η αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς και εν γένει του 

περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται ή πρόκειται (εν προκειμένω) να 

δραστηριοποιηθεί μία οντότητα (εδώ τα Νεώρια), μέσω της ανάλυση SWOT 

υποδεικνύει τα δυνατά σημεία (Strengths), τα αδύνατα σημεία (Weaknesses) της 

δομής, τις ευκαιρίες (Opportunities) και τις απειλές (Threats) του περιβάλλοντος, τα 

οποία συνδιαμορφώνουν τη μελλοντική στρατηγική που θα οδηγήσει στην επίτευξη 

των στόχων που θα τεθούν για τα Νεώρια, ενώ παράλληλα θα περιορίσει κατά το 

δυνατόν τον κίνδυνο κλονισμού της λειτουργικής βιωσιμότητας. 



Στο στάδιο της προμελέτης θεωρήθηκε χρήσιμο η ανάλυση SWOT να ενσωματώνει 

και στοιχεία όχι εστιασμένα μόνο στο ίδιο το έργο και τη δομή που θα προκύψει, 

αλλά αυτά να εμπλουτιστούν και με τις παρατηρήσεις που αφορούν την πόλη, η 

οποία θα αλληλοεπιδρά με τη δομή στο μέγιστο βαθμό.  

Τα δυνατά σημεία που εντοπίζονται και θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα, 

επενδύοντας σε αυτά, είναι: 

 Μοναδικότητα χώρου. Τα Νεώρια των Χανίων αποτελούν το μοναδικό 

συγκρότημα ενετικών Νεωρίων στην Ελλάδα, σε όρους πλήθους σωζόμενων 

νεωρίων και επιπέδου διατήρησης, στο οποίο θα φιλοξενούνται μεγάλα 

πολιτιστικά και άλλα γεγονότα. Τα νεώρια του Ηρακλείου και της Κέρκυρας 

δεν έχουν τις προδιαγραφές και τις προοπτικές των Νεωρίων των Χανίων. 

 Δυνατότητα φιλοξενίας ποικίλου μεγέθους εκδηλώσεων. Το συγκρότημα 

προσφέρεται για μεγάλα γεγονότα που θα αξιοποιούν το σύνολο του χώρου, 

ή επιμέρους εκδηλώσεις σε κάθε Νεώριο ξεχωριστά. Το στοιχείο αυτό 

αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα και διευρύνει το φάσμα των απαιτήσεων και 

των χαρακτηριστικών των εν δυνάμει εκδηλώσεων που ο χώρος μπορεί να 

φιλοξενήσει. 

 Εκμετάλλευση του περιβάλλοντος χώρου, ως αναπόσπαστο κομμάτι των 

Νεωρίων. Οι μεγάλες πολιτιστικές δομές της Ελλάδας και του εξωτερικού 

παρατηρήθηκε ότι διαθέτουν σημαντικές εκτάσεις πρασίνου, πάρκα, 

εξωτερικοί χώροι και χώροι στάθμευσης. Στην περίπτωση των Νεωρίων η 

φαινομενική αυτή έλλειψη μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, αν ληφθεί 

υπόψη ως μέρος των Νεωρίων, όχι μόνο ο χώρος μεταξύ του 1ου και του 7ου 

νεωρίου αλλά και ολόκληρος ο περιβάλλον χώρος (πλατεία, δρόμοι 

περιμετρικά των Νεωρίων κ.λπ.). 

 Θεματολογία. Η νέα δομή θα δύναται να φιλοξενήσει δράσεις με ευρύ φάσμα 

θεματολογίας. Ωστόσο, η σύνδεση του χώρου με τη θάλασσα και την Παλιά 

Πόλη μπορεί να προκαλέσει ζυμώσεις γύρω από θεματολογία εκδηλώσεων 

που θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 Εγγύτητα με την πόλη. Τα Νεώρια βρίσκονται στην καρδιά του Παλιού 

Λιμανιού και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης των Χανίων, δίνοντας τη 

δυνατότητα στον ντόπιο ή τον επισκέπτη μίας συνδυαστικής επίσκεψης σε 



άλλους χώρους της Παλιάς Πόλης ή στην περιοχή με τα εμπορικά 

καταστήματα της πόλης.  

 Ισχυρό τουριστικό προφίλ των Χανίων. Τα Χανιά είναι ένας ήδη δημοφιλής 

τουριστικός προορισμός, με ισχυρή δυναμική, που συνδυάζοντας τους 

υφιστάμενους χώρους πολιτισμού με τα Νεώρια, και σχεδιάζοντας το 

κατάλληλο πολιτιστικό προφίλ, θα διευρύνει εύκολα το μερίδιο αγοράς και 

προς τις πολιτιστικές τουριστικές ροές επισκεπτών. Παράλληλα, η δημοφιλία 

του προορισμού θα στηρίξει σημαντικά τη λειτουργία των Νεωρίων, ιδιαίτερα 

κατά τα πρώτα της χρόνια. 

 Δημοφιλής περιπατητική διαδρομή. Τα Νεώρια βρίσκονται εντός 

πολιτιστικής και περιπατητικής διαδρομής της πόλης. Γειτνιάζουν με άλλους 

σημαντικούς χώρους πολιτισμού, ενώ βρίσκονται στην Παλιά Πόλη των 

Χανίων, περιοχή που επισκέπτεται η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών 

της Δυτικής Κρήτης. 

 Πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο αναφορικά με τον Πολιτισμό. Στα Χανιά το 

φιλο-πολιτιστικό κοινό είναι πολυπληθές, ενώ ταυτόχρονα σημαντικός είναι 

και ο αριθμός των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται είτε άμεσα είτε 

έμμεσα στον πολιτισμό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία σημαντική μαγιά 

στήριξης της δραστηριότητας των Νεωρίων σε όλα τα στάδια της, η οποία 

μέσω της από κάτω προς τα πάνω προσέγγισης (bottom-up approach) θα 

δώσει σημαντική δυναμική στην ποιότητα της λειτουργίας της νέας δομής. 

 Σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα περιοχής. Η περιοχή 

μαρτυρά σε κάθε γωνιά της μία μακρά και σπουδαία ιστορία της, 

αποτυπώματα της οποίας εντοπίζονται στα μνημεία και την αρχιτεκτονική 

της, αλλά και την γενικότερη κουλτούρα της. 

 Σύνδεση της περιοχής. Η περιοχή διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι, το 

οποία δίνουν τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης της περιοχής με την Αθήνα 

αλλά και πληθώρα περιοχών του εξωτερικού, διευκολύνοντας την μετακίνηση 

των επισκεπτών στους οποίους τα Νεώρια θα απευθύνονται.  

Τα αδύνατα σημεία, τα οποία απαιτούν μέριμνα και διόρθωση, όπου αυτό είναι 

εφικτό, όμως όπου αυτό δεν είναι εφικτό αντισταθμιστικά χαρακτηριστικά θα πρέπει 

να αναπτυχθούν για να καλύπτουν την αρνητική συνέπεια των αδύνατων αυτών 

στοιχείων. Τέτοια σημεία  αναφέρονται παρακάτω: 



 Ελάχιστη απαιτούμενη διοικητική επάρκεια. Για την αποτελεσματική 

λειτουργία κι επίτευξη βιώσιμης δραστηριότητας απαιτείται ένα απαιτούμενο 

επίπεδο διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας. Με την υφιστάμενη 

πολιτιστική δραστηριότητα κι εμπειρία των Χανίων, χωρίς απαραίτητες 

προσθήκες έμπειρων σε ανάλογες δομές ανθρώπων, για παράδειγμα 

υπεύθυνου καλλιτεχνικού προγράμματος, υπευθύνου δημοσίων σχέσεων στο 

πεδίο του πολιτισμού αλλά και υπεύθυνου marketing, σε μεσο-

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα θα υπονομεύσει την ποιότητα και την 

επάρκεια της λειτουργίας της δομής, υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.   

 Έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας. Το μέγεθος του χώρου και οι απαιτήσεις 

των εκδηλώσεων, που ιδανικά θα φιλοξενεί ο χώρος, υπό το πρίσμα της 

διαχείρισης δημιουργούν πιεστικές συνθήκες για την αποδοτικότητα της  

δομής. Η έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας (know-hοw) του τοπικού 

ανθρώπινου δυναμικού θα απαιτήσει προσέγγιση ικανών ανθρώπων από τη 

διεθνή πολιτιστική κοινότητα, με τους οποίους είναι πιθανό να υπάρχει 

σημαντικό χάσμα διοικητικής κουλτούρας. 

 Περιορισμένο πολιτιστικό χαρτοφυλάκιο εκδηλώσεων. Τα Χανιά εστιάζουν 

σε περιορισμένης φυσιογνωμίας πολιτιστικές δραστηριότητες. Η νέα δομή θα 

πρέπει να διαφοροποιήσει εντελώς την προσέγγιση της αναφορικά με τον 

πολιτισμό, εάν προτίθεται να απευθυνθεί σε διεθνείς πολιτιστικές ροές 

επισκεπτών. 

 Δύσκολη διαχείριση της περιόδου υψηλής επισκεψιμότητας. Τα Νεώρια 

αυξάνουν τη ροή επισκεπτών στο κέντρο της πόλης, ενώ ιδανικά η περιοχή 

απαιτεί άμεση αποσυμφόρηση, λόγω των πιέσεων σε θέματα κυκλοφορίας, 

απορριμμάτων, κοινόχρηστων χώρων, πρασίνου κ.λπ.. 

Τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος θα πρέπει η δομή να τις εκμεταλλευτεί με το 

βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να τις μετατρέψει μακροπρόθεσμα σε δυνατά σημεία. 

Ωστόσο η μεταβλητότητα της εποχής θα δημιουργήσει πιθανόν επιπλέον ευκαιρίες 

στη συνέχεια οι οποίες θα πρέπει να συνυπολογισθούν. Προς το παρόν αναφέρονται 

οι εξής: 

 Πολιτιστικό cluster. Η ύπαρξη πολλών και σημαντικών χώρων πολιτισμού 

στην περιοχή είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η μη αποτελεσματική 

λειτουργία τους. Η νέα δομή θα είναι η αφορμή για μια συστημική πολιτιστική 



στρατηγική των Χανίων, βάσει της οποία θα καθορίζονται οι δράσεις κάθε 

χώρου, οι λειτουργικές του ανάγκες σε σχέση με τη στόχευσή του και η 

συμβολή του στο συνολικό παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν του τόπου. 

 Περιθώριο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η επισκόπηση του 

ανταγωνισμού παράλληλα με την παρακολούθηση των νέων δεδομένων στον 

τρόπο που θα προσφέρεται σε μεσοπρόθεσμο διάστημα το πολιτιστικό 

προϊόν, εξαιτίας της πανδημίας, δίνει τη δυνατότητα στη νέα δομή να 

θωρακισθεί απέναντι σε αστοχίες άλλων χώρων ή να προσαρμοσθεί στη 

μεταβλητότητα των νέων δεδομένων. Η συγκυρία στην οποία το έργο ξεκινά 

να προγραμματίζεται είναι κομβική, δεδομένου ότι υφιστάμενοι χώροι με 

στόχευση στη μέγιστη προσέλευση κοινού πλέον αντιμετωπίζουν πιέσεις ως 

προς την αναγκαία διαφοροποίηση του προϊόντος τους. Αντίστοιχα οι καλές 

πρακτικές στο χώρο του πολιτισμού μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός 

προς ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό και κατ’ επέκταση προς μία βιώσιμη 

λειτουργία. 

 Τάση για αποτελεσματική επανάχρηση ιστορικών χώρων. Μετά το 2018, 

έτος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η τάση για την αποκατάσταση 

ιστορικών χώρων και τη με κάθε τρόπο διάσωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και κουλτούρας  εν γένει έχει γίνει εντονότερη και η οικονομική 

και θεσμική υποστήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών έχει πυκνώσει. Αντίστοιχη 

διάθεση εντοπίζεται και εντός της χώρας τα τελευταία χρόνια, με τις 

προσπάθειες για ένταξη ιστορικών κτηρίων στη σύγχρονη δραστηριότητα 

ολοένα να αυξάνονται. Αυτή η τάση αποτελεί δυνατή ευκαιρία και ως προς τη 

χρηματοδότηση του έργου αλλά και ως προς τη στήριξη της επικείμενης 

λειτουργίας του.  

 Σημαντικότητα έργου για την τοπική κοινωνία. Στα ερωτηματολόγια προς 

την τοπική κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (97%) 

θεωρούν άκρως σημαντικό το έργο αποκατάστασης κι επανάχρησης των 

Νεωρίων. 

 Ικανοποίηση ανάγκης της τοπικής κοινωνίας. Τα ερωτηματολόγια αλλά και 

οι θέσεις πληθώρας τοπικών συλλογικών φορέων, που έχουν κοινοποιηθεί τα 

προηγούμενα χρόνια, συνηγορούν στην υιοθέτηση πολιτιστικών χρήσεων στα 



Νεώρια, γεγονός που προοικονομεί τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο 

εγχείρημα. 

 Εθελοντισμός στον Πολιτισμό. Σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής 

υποστηρίζει ένθερμα τον εθελοντισμό στον πολιτισμό. Η εμπλοκή των 

ομάδων εθελοντών στην προετοιμασία της τελετής έναρξης αλλά και της 

λειτουργίας των πρώτων ετών θα είναι καθοριστική, δημιουργώντας ένα 

αίσθημα συμμετοχής, συναρμοδιότητας και συνεργασίας γύρω από ένα χώρο 

που πρόκειται, με σωστό σχεδιασμό, να αποτελέσει την πιο ζωντανή κοιτίδα 

πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής, ακόμη και ολόκληρου του νησιού. 

 Αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Η επανάχρηση των Νεωρίων θα 

σηματοδοτήσει την αναγκαία αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, της 

επιβεβλημένης επίλυσης θεμάτων, όπως η προσβασιμότητα και η 

στάθμευση, ενώ θα ανοίξει δίαυλο «επικοινωνίας» του Παλιού Λιμανιού με 

το Κουμ Καπί, περιοχής που επίσης βρίσκεται κοντά στην ανάπλαση της. 

 Τόνωση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Ο πολιτισμός 

αποδεδειγμένα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων, την τόνωση της 

κοινωνικής συνοχής και οικονομικής δραστηριότητας και στην άμβλυνση των 

κοινωνικών διαφορών και ανισοτήτων. Η δραστηριότητα των Νεωρίων, μετά 

από μία μακρά περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης αλλά και την τρέχουσα 

πανδημία,  πρόκειται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. 

 Εμπλοκή της νέας γενιάς. Δράσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργίας 

είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Παράλληλα, σε χώρες όπως η 

Γαλλία, οι πολιτιστικές δομές επιτυχημένα προσηλώνονται στην αφύπνιση 

της νέας γενιάς και της στροφής της προς τον πολιτισμό και την παιδεία, 

γεγονός που προσφέρει μόνο οφέλη στο σύνολο της κοινωνίας. 

 Ενίσχυση των τουριστικών ροών. Μια επιτυχημένη προσέγγιση της 

πολιτιστικής τουριστικής αγοράς θα διευρύνει την τουριστική δυναμική της 

περιοχής προς ένα κοινό το οποίο συμμετέχει και απολαμβάνει περισσότερο 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του τόπου, ενώ ταυτόχρονα διατίθεται να επενδύσει 

περισσότερο σε προορισμούς που θα του προσφέρουν ολοκληρωμένη και 

ανταγωνιστικά ποιοτική εμπειρία. 

 Τεχνολογία και ψηφιακά μέσα. Οι σύγχρονες απαιτήσεις δημιουργούν νέες 

συνθήκες αναφορικά με το παραδοσιακό μοντέλο παροχής του πολιτιστικού 



προϊόντος. Ωστόσο, η ψηφιακή εποχή δημιουργεί μεγάλα περιθώρια 

προώθησης της δραστηριότητας ενός χώρου πολιτισμού ενώ την ίδια στιγμή 

οι νέες τεχνολογίες υποκαθιστούν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε κτηριακές 

παρεμβάσεις, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερο περιθώριο διαφοροποίησης 

και προσαρμογών στη λειτουργία μίας δομής, όποτε το απαιτεί το 

περιβάλλον. 

 Σύνδεση της περιοχής. Η περιοχή διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι, το 

οποία δίνουν τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης της περιοχής με την Αθήνα 

αλλά και πληθώρα περιοχών του εξωτερικού, διευκολύνοντας την μετακίνηση 

των επισκεπτών στους οποίους τα Νεώρια θα απευθύνονται. Ωστόσο, μεγάλο 

περιθώριο υπάρχει ακόμη για αύξηση των συνδέσεων, μέσω της αντίστοιχης 

πολιτικής στο αεροδρόμιο για προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών και 

αύξηση της συνεργασίας με της ήδη υπάρχουσες. 

Οι απειλές, που καλείται η δομή να αντιμετωπίσει, δεν είναι στατικές και αυτό θα 

πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Η δομή, όπως και κάθε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής 

μορφής ή αντικειμένου, κατά τη λειτουργία της αντιμετωπίζει υφιστάμενους ή νέους 

κινδύνους. Για το λόγο αυτό, η παρακάτω καταγραφή αφορά την παρούσα στιγμή, 

όσο προχωρά όμως η αποκατάσταση και πλησιάζοντας στην τελική φάση της έναρξης 

των εργασιών, οι κίνδυνοι, όπως και ολόκληρη η ανάλυση SWOT είναι απαραίτητο 

να επικαιροποιηθεί. Ως απειλές, που θα πρέπει να αποφευχθούν με κατάλληλους 

χειρισμούς, αναφέρονται σε αυτό το σημείο οι εξής: 

 Μεταβλητότητα περιβάλλοντος. Η πιεσμένη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, μετά από χρόνια χρηματοοικονομική κρίση που εν μέσω  της 

τρέχουσας υγειονομικής κρίσης που έχει ήδη ακραίο αντίκτυπο, προκαλεί μία 

μη προβλέψιμη μεταβλητότητα στη αγορά, η εξομάλυνση της οποίας θα 

εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική προσέγγιση αντιμετώπισης. 

 Θεσμικό πλαίσιο. Η έλλειψη ευελιξίας στις διαδικασίες πρόσληψης και 

κατάλληλης εκπαίδευσης του αναγκαίου προσωπικού, θεωρείται ως ένα 

θέμα υψηλής σημαντικότητας, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ιδιαίτερα 

στην προετοιμασία και την έναρξη της λειτουργίας, οι ανάγκες σε προσωπικό 

θα ποικίλουν αλλά και η καταλληλόλητα των εργαζομένων θα αξιολογείται 

συνεχώς. Οι διαδικασίες πρόσληψης ή αποδέσμευσης προσωπικού, όπως 



επίσης και η έγκριση δαπανών, θα πρέπει να είναι ανάλογες των απαιτήσεων 

ευελιξίας που απαιτεί η διαχείριση μίας τέτοιας δομής.  

 Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προβλεπόμενη ένταση της λειτουργίας της 

νέας δομής και οι απαιτήσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της 

απαιτούν απόλυτη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων αλλά και διοικητική 

ομαλότητα και συνέχεια, χαρακτηριστικά που αιρετές διοικήσεις 

συνδυαζόμενες με το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να υποστηρίξουν. 

 Αδυναμία στήριξης της βιωσιμότητας στις low-season περιόδους του έτους. 

Η τοπική κοινωνία είναι αδύνατο να στηρίξει τη δομή σε βαθμό που αυτή να 

είναι οικονομικά βιώσιμη, κατά τις περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας και 

αδύναμων τουριστικών ροών. Σε επίπεδο έτους, αμφισβητείται η συνολική 

βιωσιμότητα καθώς με συμβατική επισκεψιμότητα (τύπου Πινακοθήκης ή 

Μουσείου) τα overall λειτουργικά κόστη δε θα καλύπτονται, οδηγώντας τις 

μόνιμες δημοτικές και κρατικές επιχορηγήσεις μονόδρομο. 

 Αδυναμία συντονισμού πολιτιστικών χώρων. Τα διαφορετικά διοικητικά 

σχήματα των πολλών και διάσπαρτων πολιτιστικών χώρων των Χανίων 

δημιουργούν καθυστερήσεις και θόρυβο στη συνεννόηση και το συντονισμό 

των δράσεων. Μια αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος της πόλης και 

ακόμη περισσότερο η διοργάνωση ενός διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος δε 

θα μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα απουσίας απόλυτου συντονισμού και 

κοινής στρατηγικής. Παράλληλα, ενδεχόμενα μικροανταγωνισμού, για 

διάφορους λόγους, των υφιστάμενων χώρων, θα επηρεάσουν τη δυναμική 

των ίδιων των χώρων και θα δημιουργήσουν ρήγματα στη συνολική 

προσπάθεια για προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. 

 Λοιπές υποδομές. Οι υποδομές και οι παροχές της περιοχής, η περιορισμένη 

προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα στους περισσότερους χώρους, το 

έντονο κυκλοφοριακό, τα περιθώρια βελτίωσης σε θέματα αστικής 

κινητικότητας και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  δε συνδράμουν στην αύξηση 

της δυναμικής της περιοχής.  

 Μονοδιάστατη προσέγγιση της επανάχρησης. Το ενδεχόμενο η εναρκτήρια 

εκδήλωση να αποτελέσει τον κύριο στόχο κατά την προετοιμασία της 

λειτουργίας, για λόγους πολιτικούς ή άλλους, και να απαξιωθεί η επιτακτική 



ανάγκη για συνολική και συντονισμένη πολιτιστική στρατηγική, η οποία θα 

ξεκινάει ήδη από τώρα και θα εντείνεται όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση των 

εργασιών αποκατάστασης, είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για την εξέλιξη του 

συνολικού εγχειρήματος. Μία προσέγγιση που θα σέβεται τον ίδιο το χώρο, 

την ιστορία του αλλά και την προοπτική να χαράξει το επόμενο κεφάλαιο της 

σύγχρονης ιστορίας του, τους επισκέπτες του και την τοπική κοινωνία, όπως 

επίσης και τη σημαντική επένδυση που απαιτείται για το έργο συνολικά, είναι 

καθοριστική για την πορεία της δομής, για το σεβασμό που θα προκαλέσει, 

για την αφοσίωση του κοινού και τη βιώσιμη πορεία του στο χρόνο. 

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η εξασφάλιση καθολικής και 

αδιαπραγμάτευτης χρηματοδότησης, στα όρια της λογικής και με οδηγό την 

αποτελεσματικότητα της χαραγμένης στρατηγικής, είναι προαπαιτούμενο 

στοιχείο για την ομαλή μετάβαση από το σημερινό κέλυφος – φάντασμα στην 

αυριανή απόλυτα λειτουργική επανένταξη και βιώσιμη λειτουργία. Για αυτό 

κρίνεται σκόπιμο οι συγχρηματοδότες φορείς να επαναπροσδιορίσουν τον 

προγραμματισμό τους στοχεύοντας σε ένα απαιτητικό –  σε όρους χρήματος 

–  έργο, το οποίο όμως στη συνέχεια θα επιφέρει πολλαπλάσια οφέλη στο 

σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας σε μία περιοχή πολύ μεγαλύτερη 

από τα γεωγραφικά όρια των Χανίων. 

 Πιέσεις στη φέρουσα ικανότητα της Παλιάς Πόλης. Η επιβάρυνση της ήδη 

πιεσμένης περιοχής της Παλιάς Πόλης με επιπλέον ροές επισκεπτών, θα 

δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα.  Η περιοχή έχει πεπερασμένες 

δυνατότητες και φέρουσα ικανότητα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σταδιακή υποβάθμιση. 

 Αντικίνητρα οικιστικής χρήσης της περιοχής. Η περαιτέρω ανάπτυξη θα 

δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα αντικίνητρα για τους κατοίκους της 

περιοχής να παραμείνουν σε αυτή, τάση γενικευμένη στην Παλιά Πόλη, 

ιδιαίτερα όσο η τουριστική της ανάπτυξη εντείνεται, γεγονός που 

μακροπρόθεσμα δεν ευνοεί ούτε την περιοχή γενικά αλλά ούτε τις δομές που 

λειτουργούν εντός αυτής. 

 



8. Σενάρια χρήσεων και λειτουργίας 

Στην περίπτωση της επανάχρησης ιστορικών κτηρίων, όπως αναφέρει ο Cohen 

(199934), για την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της προσπάθειας, θεωρείται 

κρίσιμη η αποκατάσταση να ενσωματώνεται σωστά στην καθημερινή ζωή, 

διαφορετικά η προσπάθεια για προστασία του χώρου θα αποτύχει, με κίνδυνο ο 

αυτός να μετατραπεί σε πολιτιστικό εμπόδιο για την περιοχή. Ως «σωστή» 

υπονοείται η προσέγγιση της αναβίωσης του χώρου και εμπλουτισμού του ρόλου του 

για την κοινωνία και όχι της στείρας στατικής αποκατάστασης του κελύφους. Στο 

πλαίσιο αυτό, η επιτυχία του εγχειρήματος υπονομεύεται εάν ο χώρος δεν 

ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή της πόλης και εάν οι νέες χρήσεις δεν 

ικανοποιούν σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα πρέπει να 

προσεγγίζεται ως σύνολο. Ο Doratli (2012) χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ότι η 

επιτυχής επανάχρηση ενός ιστορικού χώρου διατηρεί και διευρύνει τον κύκλο ζωής 

της ίδιας της ιστορικής πόλης35, στην οποία βρίσκεται. 

Παράλληλα, ο πολιτισμός για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της εποχής θα πρέπει  

να προσεγγίζεται με «ενιαία» «ολοκληρωμένη πολιτική», όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Λαζαρέτου (2014)36, που θα προφυλάσσει από αστοχίες στη 

λειτουργία, αλλά και στη διοίκηση. 

Στον Πίνακα 5 συγκεντρώνονται συνοπτικά οι εξεταζόμενες χρήσεις για το κάθε 

Νεώριο. 

Το μέγεθος του συγκροτήματος των Νεωρίων αλλά και η δυνατότητα συνδυαστικής 

ή απομονωμένης χρήσης μεταξύ των 7 επιμέρους Νεωρίων δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη πληθώρας δραστηριοτήτων. Σε συνδυασμό 

και με τους κοντινούς χώρους πολιτισμού (βλ. Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης» και Κέντρο 

                                                        
34 Cohen, N. (1999). Urban Conservation. MIT Press, Cambridge Massachusetts. 
35 Doratli, N. (2012). The case of Famagusta in North Cyprus. In Perbellini, G. (Ed.),  “The reuse of ancient 

fortified settlements from middle ages to early modern time”, Europa Nostra Scientific Council, 

Scientific Bulletin 65 European Commission, 0000A.G. Leventis Foundation: The Hague, 2012 
36 Lazaretou, S. (2014). The Smart Economy: Cultural and Creative Industries in Greece. Can They Be 

Away Out Of The Crisis? Bank of Greece, Economic Bulletin No.39, July 2014, Athens. 

https://www.bankofgreece.gr/Publications/econbull201407.pdf  

https://www.bankofgreece.gr/Publications/econbull201407.pdf


Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) οι προοπτικές δραστηριότητας αυξάνονται εκθετικά. 

Ωστόσο, τρεις βασικές παρατηρήσεις θεωρείται σημαντικό να ληφθούν υπόψη: 

- Σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εκδήλωσης στο 7ο Νεώριο, όπως για 

παράδειγμα ενός διεθνούς συνεδρίου, με συμμετοχή η οποία προϋποθέτει 

υψηλό αντίτιμο για τους συνέδρους ή μίας μουσικής εκδήλωσης με 

καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς, για την παρακολούθηση της οποίας 

απαιτείται επίσης αντίτιμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η δέσμευση και του 6ου 

νεωρίου θεωρείται δεδομένη, καθώς ένας σύνεδρος ή ένας θεατής, που έχει 

πληρώσει αντίτιμο και έχει ταξιδέψει από οπουδήποτε για να 

παρακολουθήσει το συνέδριο ή την εκδήλωση αντίστοιχα, δεν είναι δυνατόν 

αν επιθυμεί τη χρήση του αναψυκτήριου ή της τουαλέτας του 6ου νεωρίου να 

πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή εισιτήριο για να ξαναπεράσει στο 7ο νεώριο, 

ενώ παράλληλα στο χώρο του 6ου νεωρίου θα υπάρχουν επισκέπτες που 

παρακολουθούν την έκθεση που υπάρχει στο χώρο. Μια ανάμειξη 

επισκεπτών αλλά και χρήσεων της αίθουσας του 6ου νεωρίου, έχει μεγάλη 

πιθανότητα να δυσαρεστεί τους υπεύθυνους διοργάνωσης του συνεδρίου ή 

της εκδήλωσης, οι οποίοι σε επόμενο χρόνο θα προτιμήσουν εναλλακτικό 

χώρο, περισσότερο απομονωμένο ή ανεξάρτητο για τις διοργανώσεις τους. Σε 

ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, το περιθώριο δυσαρέσκειας από τις 

παροχές του χώρου έχει μεγάλες πιθανότητες να αυξήσει τον κίνδυνο φήμης, 

να οδηγήσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα και εν τέλει σε πτώση της ζήτησης. 

Ανάλογα λοιπόν με τη στόχευση του χώρου και τη βαρύτητα που θα δοθεί σε 

συγκεκριμένες αγορές – στόχους, λεπτομέρειες που δύνανται να κοστίσουν 

στην εικόνα των Νεωρίων στην αγορά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

- Σε περίπτωση συνδυασμού των χώρων πολιτισμού, για παράδειγμα στο 

πλαίσιο μίας μεγάλης διοργάνωσης υπερτοπικού χαρακτήρα, το 

αναψυκτήριο θεωρείται ότι θα έπρεπε να συνδέει το Νεώρια με το θέατρο 

«Μ. Θεοδωράκης», ως κοινός χώρος διάδρασης και ζυμώσεων του κοινού, 

ειδικά αν συνυπολογισθεί ότι το θέατρο δε διαθέτει αναψυκτήριο. Πιθανόν 

θα έπρεπε η λειτουργία του αναψυκτηρίου να αναθεωρηθεί, καθώς μπορεί 

να αποκτήσει σημαντικό ρόλο σε δύο επίπεδα: 1ον ως χώρος αλληλεπίδρασης 

των επισκεπτών μίας έκθεσης, μίας εκδήλωσης ή ενός συνεδρίου και 2ον ως 

χώρος στον οποίο ο ντόπιος ή ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει μία 



εμπειρία χαλάρωσης37, εντός ενός χώρου που θα πλημμυρίζει ιστορία και 

πολιτισμό, δημιουργώντας του μία αίσθηση που ισοδύναμη με εκείνη που 

αποκομίζει σε ιστορικά κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων38.  

- Το πωλητήριο θα πρέπει να διευρύνει το ρόλο του, 1ον ως προς την συμβολή 

του στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων της δομής αλλά και κυρίως 2ον ως προς 

την προώθηση της ταυτότητας της δομής και της περιοχής, ενσωματώνοντας 

στοιχεία συναφή με το πολιτιστικό περιεχόμενο των Νεωρίων αλλά και με την 

τουριστική ταυτότητα των Χανίων, σχεδιασμένα με προσοχή στην ποιότητα 

και με στόχευση στην προβολή της εταιρικής ταυτότητας. Ωστόσο 

σημειώνεται ότι, το πωλητήριο δεν είναι απαραίτητο να χωροθετείται εντός 

των Νεωρίων. Μπορεί να αξιολογηθεί εναλλακτικός χώρος ως βέλτιστος, για 

παράδειγμα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, απαραιτήτως όμως εντός 

του πολιτιστικού μετώπου του ενετικού λιμένα.  

 

Πίνακας 5. Προτεινόμενες χρήσεις χώρων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη 

Νεώρια 
Εμβαδόν 

(τ.μ.) 
Προτεινόμενη Χρήση 

Ν. 1 (δυτικό) 466 Υποδοχή, Εκθεσιακός χώρος, Τουαλέτες 

Ν. 2 454 Εκθεσιακός χώρος 

Ν. 3 457 Εκθεσιακός χώρος 

Ν. 4 456 Εκθεσιακός χώρος 

Ν. 5 465 
Διαμπερές πέρασμα, Εκθεσιακός χώρος. Χώρος επισκέψιμος καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ θα κλείνει το βράδυ. Δυνατότητα 
φιλοξενίας εκδηλώσεων. 

Ν. 6  453 
Εκθεσιακός χώρος, Πατάρι ικανό να φιλοξενεί summer schools και 
σεμινάρια / Διοικητικές υπηρεσίες, Φουαγιέ 7ου Νεωρίου, 
Αναψυκτήριο, Τουαλέτες (6), Αποθηκευτικοί χώροι (50 τ.μ.) 

Ν. 7 
(ανατολικό) 

413 Χώρος εκδηλώσεων / διαλέξεων (≈200 θέσεων) 

 

                                                        
37 Σημειώνεται η αξιόλογη δυναμική του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί 
εντός του ενός εκ των Νεωρίων του Moro. Το εν λόγω κατάστημα μηνιαίου ανταλλάγματος 1.260€, 
βάσει της τελευταίας αναπροσαρμογής, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης περί των 30 καθισμάτων. 
38 Προτείνεται η διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας ενός τέτοιου χώρου, όμως αυτό αποτελεί 

αντικείμενο της μελέτης επόμενου σταδίου. 



Στα σενάρια που ακολουθούν γίνεται μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι λειτουργικές 

ανάγκες, κυρίως υπό το πρίσμα της πρόσθετης απασχόλησης που θα απαιτήσουν οι 

επικείμενες χρήσεις. 

Η κεντρική παραδοχή, στην οποία υπακούουν  όλα τα σενάρια που αναπτύσσονται, 

είναι ότι η λειτουργία των Νεωρίων θα ενσωματωθεί στη δραστηριότητά της 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ. Η πιθανότητα στη δραστηριότητα της επιχείρησης να 

ενσωματωθεί κι άλλος χώρος, για παράδειγμα το Θέατρο «Μ. Θεοδωράκης», δε 

συνυπολογίζεται. Στο σημείο αυτό θα αντιπαραβληθούν οι πιθανές επιλογές και θα 

δοθεί μία τάξη μεγέθους αναφορικά με το προσωπικό που θα χρειαζόταν να 

απασχολείται σε κάθε περίπτωση μόνο όμως για την επιπλέον δραστηριότητα που 

θα προκύψει με την επανάχρηση των Νεωρίων. Σημειώνεται όμως ότι, η εξειδίκευση 

των αναγκών, όπως αυτή θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο του έργου, θα 

υποδεικνύει περισσότερο συγκεκριμένες απαιτήσεις και σε επίπεδο προσωπικού 

αλλά και σε επίπεδο λοιπών συντελεστών παραγωγής, οπότε και μία εκτίμηση του 

συνολικού λειτουργικού κόστους θα είναι σαφώς πιο ασφαλής. 

Τα σενάρια έχουν λάβει υπόψη ως τιμές αναφοράς αυτές που προβλέπονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (ΑΔΑ: ΨΝΡΞΩΗ5-ΠΦ6). Στον 

Πίνακα 6 ωστόσο αναφέρονται σε ξεχωριστή στήλη το πλήθος, οι ειδικότητες και το 

επίπεδο εκπαίδευσης, που αφορούν στην υφιστάμενη κάλυψη προσωπικού στην 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, για την οποία αξίζει να σημειωθεί ότι στους μόλις 10 εργαζόμενους 

που σήμερα απασχολούνται στην επιχείρηση, μόνο οι 5 αποτελούν μόνιμο 

προσωπικό.  

Οι θέσεις απασχόλησης που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών της 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ θεωρείται ότι αφορούν την υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης. 

Η ένταξη της λειτουργίας των Νεωρίων στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης θα 

δημιουργήσει νέες ανάγκες, οι οποίες και αποτυπώνονται στα σενάρια επιπλέον των 

προαναφερθέντων τιμών αναφοράς. 

Στον Πίνακα παρουσιάζονται τρία σενάρια, δύο ακραία κι ένα μέσο, με σκοπό να 

σκιαγραφηθεί μία γενική εικόνα αναγκών σε προσωπικό ανάλογα την παραδοχή. Tο 

ελάχιστο σενάριο υποθέτει ότι η πρόσθετη δραστηριότητα καλύπτεται σχεδόν εξ 

ολοκλήρου με εργολαβίες (outsourcing), ενώ το μέγιστο σενάριο υποθέτει ότι η 



δραστηριότητα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ίδια την επιχείρηση. Τέλος, 

επιπλέον των προβλεπόμενων στον Κανονισμό, υπολογίζεται αναψυκτήριο και 

πωλητήριο, που θεωρούνται απαραίτητα να λειτουργούν στη νέα δομή. 

Στα σενάρια, εντός του έτους γίνεται παραδοχή για μία χαμηλή και μία υψηλή 

περίοδο, βάσει της έντασης της λειτουργίας και της επισκεψιμότητας. Η χαμηλή 

περίοδος διαρκεί από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου (του επόμενου 

ημερολογιακού έτους) και στο διάστημα αυτό το ωράριο λειτουργίας προβλέπεται 

μεταξύ 10.00 και 17.00, με πέντε ημέρες λειτουργίας εβδομαδιαίως, από Τρίτη έως 

Σάββατο. Αντίστοιχα, το υπόλοιπο διάστημα θεωρείται ως περίοδος υψηλή, με το 

ωράριο λειτουργίας να διαμορφώνεται από τις 10.00 έως τις 22.0039, με επτά ημέρες 

λειτουργίας εβδομαδιαίως, από Δευτέρα έως Κυριακή. Η επιλογή της επταήμερης 

λειτουργίας βασίζεται στη στόχευση για ενισχυμένη λειτουργία, ιδιαίτερα στα πρώτα 

στάδια του κύκλου ζωής της δομής και μέχρι αυτή να εδραιωθεί στην αγορά – στόχο. 

Σημειώνεται ότι, στην υψηλή περίοδο, λόγω έντασης δραστηριότητας, 

συγκαταλέγεται και το διάστημα των Χριστουγέννων, δηλαδή από 7 Δεκεμβρίου έως 

7 Ιανουαρίου (του επόμενου ημερολογιακού έτους), με τις απαιτήσεις σε ωράριο 

λειτουργίας και προσωπικό αντίστοιχο με της υψηλής περιόδου. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τη χαμηλή περίοδο, κατά την οποία το ωράριο 

λειτουργίας θα είναι μεταξύ 10.00 και 17.00, η βάρδια του προσωπικού υπολογίζεται 

να ξεκινάει 9.30 και να ολοκληρώνεται 17.30, ώστε να μη συμπίπτει με το χρόνο που 

εντός του χώρου ενδέχεται να βρίσκονται επισκέπτες. Αντίστοιχα, την υψηλή περίοδο 

το ωράριο λειτουργίας υπολογίζεται από τις 10.00 έως τις 22.00, με την πρώτη 

βάρδια να είναι πλήρης (8 ώρες) έναρξης στις 9.00 και λήξης στις 17.00 και τη δεύτερη 

βάρδια 6ωρη, έναρξης στις 16.30 και λήξης στις 22.3040.  

Για κάθε ένα από τα σενάρια, οι επιπλέον απαιτήσεις σε προσωπικό για την υψηλή 

περίοδο έχουν προσδιορισθεί ως εξής: οι συνολικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα 

είναι 14/ημέρα (2 βάρδιες ημερησίως, μία 8 και μία 6 ωρών) πολλαπλασιάζονται επί 

7 ημέρες λειτουργίας της δομής. Συνεπώς, σε εβδομαδιαία βάση θα πρέπει να 

καλύπτονται 98 εργατοώρες συνολικά, στην περίπτωση των ειδικοτήτων για τις 

                                                        
39 Αναπροσαρμοζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του πολιτιστικού προγράμματος. 
40 Οι βάρδιες υπολογίζονται ενδεικτικά, με σκοπό να γίνει μία πρώτη εκτίμηση των αναγκών που 

προκύπτουν από τις παραδοχές του κάθε σεναρίου. 



οποίες προβλέπεται 1 άτομο / βάρδια. Στην περίπτωση ειδικοτήτων για τις οποίες 

προβλέπονται περισσότερα άτομα / βάρδια, οι εβδομαδιαίες εργατοώρες 

πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των απασχολούμενων που έχει υπολογισθεί, 

ανάλογα με το σενάριο, για κάθε βάρδια, κι έτσι προκύπτει το σύνολο το εργατοωρών 

που πρέπει να καλύπτονται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά ειδικότητα.  Οι συνολικές 

εβδομαδιαίες εργατοώρες ανά ειδικότητα διαιρούνται στη συνέχεια με 40 ώρες 

(όπως μεταφράζεται η 8ωρη και 5νθήμερη απασχόληση), ώστε να προκύψει η 

ανάγκη σε πρόσθετο των μόνιμων υπαλλήλων προσωπικό. Σημειώνεται ότι , οι 

εποχικοί υπολογίζονται ότι επίσης απασχολούνται 40 ώρες την εβδομάδα, με την 

κατανομή των εργατοωρών τους να γίνεται σύμφωνα με τις βάρδιες που 

προβλέπονται. 

 

Πίνακας 6. Σενάρια αναγκών σε προσωπικό για την επιχείρηση εξαιτίας των 
Νεωρίων41 

 

 
 

Στο 1ο σενάριο (βλ. Πίνακα 6α) γίνεται η παραδοχή ότι η νέα λειτουργία θα 

υποστηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό 

μεταφράζεται σε εξωτερικές συνεργασίες ως προς τις όποιες ανάγκες εκδηλώσεων 

και εκθέσεων προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος λειτουργίας της 

δομής. Επίσης, ανάγκες για φύλαξη και καθαριότητα επίσης θα παρέχονται με τη 

                                                        
41 Στις στήλες με τίτλο «ελάχιστο σεναρίου» περιλαμβάνονται: α) το υφιστάμενο προσωπικό βάσει του 

Κανονισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και β) το προσωπικό που θα απασχολείται στα Νεώρια για τη χαμηλή 

περίοδο. Αντίστοιχα, στις στήλες με τίτλο «μέγιστο σεναρίου» περιλαμβάνονται: α) το υφιστάμενο 

προσωπικό βάσει του Κανονισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και β) το προσωπικό που θα απασχολείται στα 

Νεώρια για την υψηλή περίοδο. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υφιστάμενη 

κατάσταση

ΑΤΟΜΑ (ΚΑΜ)                   

τιμές αναφοράς

Ελάχιστο 

σεναρίου

Επιπλέον των 

τιμών 

αναφοράς

Επιπλέον 

Εποχιακοί

Μέγιστο 

σεναρίου

Ελάχιστο 

σεναρίου 

Επιπλέον των 

τιμών 

αναφοράς

Επιπλέον 

Εποχιακοί

Μέγιστο 

σεναρίου

Ελάχιστο 

σεναρίου

Επιπλέον των 

τιμών 

αναφοράς

Επιπλέον 

Εποχιακοί

Μέγιστο 

σεναρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΕ 2 2 2 3 1 2 5 3 1 2 5

ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 2 1 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/TE/ΔΕ 4 2 2 2 2 2 2 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ /ΤΕ/ΔΕ 2 2 2 2 2 2 2

ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΔΕ 2 2 2 3 1 3 3 1 3

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3

ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 2 2 2 2 2 2 1 3

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 2 5 5 5 6 1 1 7 6 1 2 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΥΕ 2 4 4 4 8 4 6 10 9 5 7 12

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ 2 4 2 3 5 5 3 4 7 7 5 5 10

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ….ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1 1 2 1 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ/ΤΕ 6 6 6 6 6 6 6

ΑΥΤΟΤ.ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1 1 1 1 1 1 1

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΦΕ/ΣΕΡΒΙΣ ΔΕ 0 0 2 2 3 5 3 3 4 7

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ 0 0 1 1 2 3 2 2 3 5

10 48 50 2 3 53 61 13 19 80 69 21 25 94

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 (μέσο) ΣΕΝΑΡΙΟ 3 (μέγιστο)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (με την ενσωμάτωση της νέας δομής) ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (ελάχιστο)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ….ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



χρήση εξωτερικού παρόχου. Υποδοχή θα υπάρχει κατά περίπτωση από τους φορείς 

που διοργανώνουν την εκάστοτε εκδήλωση / έκθεση. Τέλος, το αναψυκτήριο και το 

πωλητήριο θα μισθώνονται σε τρίτους, λειτουργώντας βάσει των προδιαγραφών που 

προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και ο κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης. 

Ωστόσο, για λόγους επίβλεψης της αρμονικής και ποιοτικής δραστηριότητας των 

Νεωρίων, ο αρμόδιος φορέας, εν προκειμένω η ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ (επιχείρηση), θα 

απασχολεί, επιπλέον των προβλεπόμενων στον ισχύοντα Κανονισμό, δύο φύλακες 

ανά βάρδια για τη χαμηλή περίοδο και αντίστοιχα την υψηλή περίοδο δύο επίσης 

φύλακες ανά βάρδια, με τη διαφορά ότι για να καλύπτονται συνολικά οι ώρες 

λειτουργίας της δομής προβλέπεται ανάγκη απασχόλησης επιπλέον 3 εποχιακών 

ατόμων (συνολικά 5 εργαζόμενοι φύλαξης κατά την υψηλή περίοδο). Οι φύλακες 

αυτοί θα επιφορτίζονται με την ευθύνη της επίβλεψης του χώρου και της 

διασφάλισης του σεβασμού των εξωτερικών συνεργατών απέναντι στο συγκρότημα 

και το χαρακτήρα του. 

Πίνακας 6α. 1ο Σενάριο (ελάχιστο) 

 

 

Στη συνέχεια στον Πίνακα 6β, κατά το 2ο σενάριο, η νέα λειτουργία προβλέπεται να 

υποστηριχθεί σε ένα βαθμό από την ίδια την επιχείρηση, ενώ η υπόλοιπη 

δραστηριότητα θα καλύπτεται από εξωτερικούς συνεργάτες.  Στο σενάριο αυτό, η 

λογική που ακολουθείται είναι ότι βασικές λειτουργίες της νέας δομής θα γίνονται 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υφιστάμενη 

κατάσταση

ΑΤΟΜΑ (ΚΑΜ)                   

τιμές αναφοράς

Ελάχιστο 

σεναρίου

Επιπλέον των 

τιμών 

αναφοράς

Επιπλέον 

Εποχιακοί

Μέγιστο 

σεναρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ 1 1 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΕ 2 2 2

ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/TE/ΔΕ 4 2 2 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ /ΤΕ/ΔΕ 2 2 2

ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕ 1 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΔΕ 2 2 2

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 2 2 2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 2 5 5 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΥΕ 2 4 4 4

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ 2 4 2 3 5

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ….ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ/ΤΕ 6 6 6

ΑΥΤΟΤ.ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ 1 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1 1 1

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΦΕ/ΣΕΡΒΙΣ ΔΕ 0 0

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ 0 0

10 48 50 2 3 53ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (με την ενσωμάτωση της νέας δομής) ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (ελάχιστο)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ….ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



από την επιχείρηση, με στόχο η ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη από το χώρο 

και οι βασικές παροχές του χώρου, όπως υποδοχή, φύλαξη, καθαριότητα κ.λπ. να 

διασφαλίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της επιχείρησης. Επιπλέον, γίνεται η 

παραδοχή ότι το αναψυκτήριο και το πωλητήριο θα είναι παροχές της επιχείρησης, 

τα έσοδα των οποίων θα συμβάλλουν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της 

δομής. 

Οι θέσεις απασχόλησης, επιπλέον του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης, 

που στο εν λόγω σενάριο θεωρείται ότι θα καλύπτονται από την επιχείρηση είναι:  

 Υποδοχή. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη 

υπαλλήλου υποδοχής (1 άτομο) και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 

8ωρη και μία 6ωρη) που μεταφράζονται συνολικά σε 3 άτομα για την 

πλήρη κάλυψη της λειτουργίας. 

 Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός. Προβλέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους μία βάρδια 8ωρη υπαλλήλου υποστήριξης εκδηλώσεων / εκθέσεων 

σε σχετικά θέματα (1 άτομο), η απασχόληση του οποίου θα προσαρμόζεται 

ανάλογα με το πρόγραμμα της δομής. 

  Γενικών Καθηκόντων. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 

8ωρη υπαλλήλου γενικών καθηκόντων για την υποστήριξη συνολικά των 

Νεωρίων (1 άτομο), και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 

6ωρη), που μεταφράζονται συνολικά σε 2 άτομα για την πλήρη κάλυψη της 

λειτουργίας. 

 Καθαριότητα. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη 

καθαριότητας από τέσσερα άτομα, που θα μεριμνούν για την καθαριότητα 

των χώρων και των τουαλετών, και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 

8ωρη και μία 6ωρη) των 4 ατόμων, που μεταφράζονται συνολικά σε 10 

άτομα κατανεμημένα ώστε να καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο 

λειτουργίας. 

 Φύλαξη. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη φύλαξης 

από τρία άτομα, που θα καλύπτουν τους χώρους και τις εισόδους του 

κοινού και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 6ωρη) των 3 

ατόμων, που μεταφράζονται συνολικά σε 7 άτομα κατανεμημένα ώστε να 

καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο λειτουργίας. 



 Αναψυκτήριο. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη δύο 

υπαλλήλων εξυπηρέτησης των αναγκών του αναψυκτηρίου, το οποίο θα 

εξυπηρετεί επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας και 

την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 6ωρη) των 2 ατόμων, 

που μεταφράζονται συνολικά σε 5 άτομα κατανεμημένα ώστε να 

καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο λειτουργίας. 

 Πωλητήριο. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη ενός 

υπαλλήλου στο  πωλητήριο, που θα είναι ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ωραρίου και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 6ωρη) του 

1 ατόμου, που μεταφράζονται συνολικά σε 3 άτομα κατανεμημένα ώστε 

να καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο λειτουργίας. 

 Θεωρείται απαραίτητη η απασχόληση ενός έκτακτου ατόμου με 

αρμοδιότητες ηχολήπτη κατά την υψηλή περίοδο με στόχο την υποστήριξη 

του προγράμματος, το ωράριο του οποίου θα προσαρμόζεται ανάλογα με 

τις ανάγκες. 

 

Πίνακας 6β. 2ο Σενάριο (μέσο) 

 

 

Σύμφωνα με το 3ο σενάριο (βλ. Πίνακα 6γ), η βασική λειτουργία των Νεωρίων θα 

υποστηριχθεί καθ’ ολοκληρία από προσωπικό της επιχείρησης,  με τις εξωτερικές 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υφιστάμενη 

κατάσταση

ΑΤΟΜΑ (ΚΑΜ)                   

τιμές αναφοράς

Ελάχιστο 

σεναρίου 

Επιπλέον των 

τιμών 

αναφοράς

Επιπλέον 

Εποχιακοί

Μέγιστο 

σεναρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ 1 1 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΕ 2 3 1 2 5

ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/TE/ΔΕ 4 2 2 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ /ΤΕ/ΔΕ 2 2 2

ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕ 1 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΔΕ 2 3 1 3

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1 2

ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 2 2 2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 2 5 6 1 1 7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΥΕ 2 4 8 4 6 10

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ 2 5 3 4 7

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ….ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ/ΤΕ 6 6 6

ΑΥΤΟΤ.ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ 1 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1 1 1

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΦΕ/ΣΕΡΒΙΣ ΔΕ 2 2 3 5

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ 1 1 2 3

10 48 61 13 19 80

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 (μέσο)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (με την ενσωμάτωση της νέας δομής)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ….ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



συνεργασίες να υπολογίζονται σε περιπτώσεις μόνο εκτάκτων αναγκών ή ιδιαίτερων 

απαιτήσεων του προγράμματος. Οι θέσεις απασχόλησης, επιπλέον πάντα του 

υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης, που προκύπτουν από τις παραδοχές του 

εν λόγω σεναρίου είναι:  

 Υποδοχή. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη 

υπαλλήλου υποδοχής (1 άτομο) και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 

8ωρη και μία 6ωρη) που μεταφράζονται συνολικά σε 3 άτομα για την 

πλήρη κάλυψη της λειτουργίας. 

 Γραφείο τύπου, προβολής και δημοσίων σχέσεων. Προβλέπεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους μία βάρδια 8ωρη (1 άτομο) με την αρμοδιότητα 

υποστήριξης της προβολής κι επικοινωνίας του διευρυμένου 

προγράμματος των Νεωρίων, η απασχόληση του οποίου θα 

προσαρμόζεται ανάλογα με το πρόγραμμα της δομής. 

 Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός. Προβλέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους μία βάρδια 8ωρη υπαλλήλου υποστήριξης εκδηλώσεων / εκθέσεων 

σε σχετικά θέματα (1 άτομο), η απασχόληση του οποίου θα προσαρμόζεται 

ανάλογα με το πρόγραμμα της δομής. 

 Ηχολήπτης. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη 

ηχολήπτη για την υποστήριξη του προγράμματος εκδηλώσεων  (1 άτομο) 

και την υψηλή περίοδο υπολογίζεται ότι οι αυξημένες ανάγκες επιβάλουν 

την πρόσληψη ενός ακόμη ατόμου εποχικής απασχόλησης το ωράριο του 

οποίου θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. 

 Γενικών Καθηκόντων. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 

8ωρη υπαλλήλου γενικών καθηκόντων για την υποστήριξη συνολικά των 

Νεωρίων (1 άτομο) και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 

6ωρη) του 1 ατόμου, που μεταφράζονται συνολικά σε 3 άτομα για την 

πλήρη κάλυψη της λειτουργίας. 

 Καθαριότητα. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη 

καθαριότητας από πέντε άτομα, που θα μεριμνούν για την καθαριότητα 

των χώρων και των τουαλετών, και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 

8ωρη και μία 6ωρη) των 5 ατόμων, που μεταφράζονται συνολικά σε 12 

άτομα κατανεμημένα ώστε να καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο 

λειτουργίας. 



 Φύλαξη. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη φύλαξης 

από πέντε άτομα, που θα καλύπτουν τους χώρους και τις εισόδους του 

κοινού και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 6ωρη) των 5 

ατόμων, που μεταφράζονται συνολικά σε 12 άτομα κατανεμημένα ώστε να 

καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο λειτουργίας. 

 Γραφείο προγραμματισμού, οργάνωσης και παραγωγής. Προβλέπεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους μία βάρδια 8ωρη υπαλλήλου υποστήριξης του 

γραφείου προγραμματισμού, οργάνωσης και παραγωγής, η απασχόληση 

του οποίου θα προσαρμόζεται ανάλογα με το πρόγραμμα της δομής. 

 Αναψυκτήριο. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη δύο 

υπαλλήλων εξυπηρέτησης των αναγκών του αναψυκτήριου, το οποίο θα 

εξυπηρετεί επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας και 

την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 6ωρη) των 3 ατόμων 

λόγω αυξημένων αναγκών της περιόδου, που μεταφράζονται συνολικά σε 

7 άτομα κατανεμημένα ώστε να καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο 

λειτουργίας. 

 Πωλητήριο. Προβλέπεται κατά τη χαμηλή περίοδο μία βάρδια 8ωρη ενός 

υπαλλήλου στο  πωλητήριο, που θα είναι ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ωραρίου και την υψηλή περίοδο δύο βάρδιες (μία 8ωρη και μία 6ωρη) των 

2 ατόμων, που μεταφράζονται συνολικά σε 5 άτομα κατανεμημένα ώστε 

να καλύπτουν πλήρως το συνολικό ωράριο λειτουργίας. 

Πίνακας 6γ. 3ο Σενάριο (μέγιστο) 



 

 

9. Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις για τις προοπτικές 

βιωσιμότητας της δομής 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν ενδιαφέροντα και χρήσιμα 

συμπεράσματα, υπογραμμίζεται όμως ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με 

παροντικά δεδομένα που ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά στο επόμενο 

διάστημα, λόγω α) της ρευστότητας του κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος και 

β) του χρονικού διαστήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ της παρούσας χρονικής 

στιγμής και της χρονικής στιγμής κατά την οποία η νέα δομή θα είναι σε ετοιμότητα 

λειτουργίας. Το γεγονός αυτό, αναπόφευκτα περιόρισε την ανάλυση σε συλλογή 

κατά το δυνατόν στατικής πληροφορίας, υπό την έννοια των υφιστάμενων 

δραστηριοποιούμενων πολιτιστικών χώρων στην περιοχή  αναφοράς. Αναφορικά με 

την περιγραφή δυναμικών στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως τη μακροοικονομική 

εικόνα και την προσδοκία σχετικά με τη διαμόρφωση της προσφοράς και της ζήτησης, 

είναι αντιληπτό ότι η μελέτη στην παρούσα φάση δύναται να δώσει μόνο ένα στίγμα 

για την επόμενη περίοδο, η οποία όμως μπορεί ανά πάσα στιγμή και για 

διαφορετικούς λόγους να μεταβληθεί, όπως αντίστοιχα και ριζικά μεταβλήθηκε και 

τον Ιανουάριο του 2020.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υφιστάμενη 

κατάσταση

ΑΤΟΜΑ (ΚΑΜ)                   

τιμές αναφοράς

Ελάχιστο 

σεναρίου

Επιπλέον των 

τιμών 

αναφοράς

Επιπλέον 

Εποχιακοί

Μέγιστο 

σεναρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ 1 1 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΕ 2 3 1 2 5

ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 2 1 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/TE/ΔΕ 4 2 2 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ /ΤΕ/ΔΕ 2 2 2

ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕ 1 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΔΕ 2 3 1 3

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΤΕ/ΔΕ 1 2 1 1 3

ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 2 2 1 3

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 2 5 6 1 2 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΥΕ 2 4 9 5 7 12

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ 2 7 5 5 10

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ 1 1 1 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ….ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕ/ΤΕ 1 2 1 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ/ΤΕ 6 6 6

ΑΥΤΟΤ.ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ 1 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ 1 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1 1 1

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΦΕ/ΣΕΡΒΙΣ ΔΕ 3 3 4 7

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ 2 2 3 5

10 48 69 21 25 94

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 (μέγιστο)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (με την ενσωμάτωση της νέας δομής)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ….ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Παρόλα αυτά, η ανάλυση οδηγεί σε κάποιες παρατηρήσεις που μπορούν να 

λειτουργήσουν συμβουλευτικά σε κάποιες περιπτώσεις ή αποτρεπτικά σε άλλες, υπό 

το πρίσμα πάντα της αποτελεσματικότητας του έργου αποκατάστασης και βέλτιστης 

λειτουργικής επανάχρησης του χώρου. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, ξεχωρίζουν τα εξής: 

 Διανύουμε μία εποχή στην οποία ο τρόπος ζωής αλλάζει, τα καταναλωτικά 

πρότυπα διαφοροποιούνται, η ζήτηση και η πρόσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών παρουσιάζουν ανεξέλεγκτη μεταβλητότητα, με τη διεθνή 

μακροοικονομική εικόνα να πλέει σε αχαρτογράφητα νερά. Παράλληλα, η 

ψηφιακή μετατόπιση μεγάλου όγκου συναλλαγών, εργασιακών, 

συναλλακτικών κ.ά. αφήνει σημαντικά περιθώρια αύξησης υφιστάμενων 

αλλά και νέων άγνωστων κινδύνων. Τέτοια χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με 

τον απόηχο της πανδημίας, ενδέχεται να προκαλέσουν ιδιαιτερότητες στον 

τρόπο λειτουργίας μεγάλων δομών, σε όρους περιορισμού της 

επισκεψιμότητας, φυσικής απόστασης και αναγκαίας υιοθέτησης αυστηρών 

πρωτοκόλλων λειτουργίας. Η αποκατάσταση της νέας «κανονικότητας» είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης της 

κοινωνίας, που θα εξαρτηθεί ισχυρά από την πολιτική αντιμετώπιση της 

κατάστασης, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και την 

εξομάλυνση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος. Με 

αυτά τα δεδομένα, ο πολιτισμός αναμένεται να διαδραματίσει ένα 

σημαίνοντα ρόλο, καθώς έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως μοχλός 

ομαλοποίησης των κοινωνικών διαφορών, εξομάλυνσης των ανισοτήτων, 

τόνωσης της απασχόλησης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συμμετοχής. 

Παρόλο που στη μετά – COVID εποχή, έως την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης, καταναλωτικής αλλά και κυρίως κοινωνικής, το πολιτιστικό 

προϊόν είναι πιθανό να κληθεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά δεδομένα, 

πολλές φορές πέρα από τη φύση του, λόγω παραδείγματος χάρη φυσικών 

αποστάσεων, και να αναγκαστεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο που 

προσφέρεται, ωστόσο ο ρόλος του ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, για την υγεία και την ευημερία της κοινωνίας. 



 Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα μπορεί να απαιτεί αυξημένη 

επαγρύπνηση, ωστόσο δημιουργεί και μία νέα δυνατότητα για τον πολιτισμό. 

Η καινοτομία και οι νέες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας ευνοούνται, η 

ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό διευρύνει το μερίδιο της κοινωνίας που 

απολαμβάνει πολιτιστικά αγαθά, ενώ την ίδια στιγμή δημιουργεί νέους 

τρόπους συμμετοχής και βίωσης της πολιτιστικής εμπειρίας. Αυτά σε 

συνδυασμό και με το γεγονός ότι ο πολιτισμός αποδεικνύεται ότι ενισχύει την 

συναισθηματική δέσμευση των ανθρώπων με τον τόπο τους και βελτιώνει την 

ποιότητα της ζωής τους εν γένει. 

Η περιοχή αναφοράς οδηγεί σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, από τις οποίες 

ξεχωρίζουν οι εξής: 

 Τα Νεώρια των Χανίων θα αποτελέσουν τη ναυαρχίδα των ελληνικών 

συγκροτημάτων νεωρίων ως προς το μέγεθος, το επίπεδο  διατήρησης και τη 

χρήση τους. Το γεγονός αυτό δίνει μία χρυσή ευκαιρία δημιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ιδιαίτερα για τα Χανιά, αλλά και συνολικά 

για τη χώρα, ως προς την προαγωγή του πολιτιστικού αποθέματος και την  

προώθηση του Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 Η τάση για αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και ειδικά των νεωρίων, που 

αποτελούν ένα υποσύνολο ιδιαίτερης σημασίας για την παραμεσόγεια 

περιοχή, είναι ευρεία. Το δεδομένο ότι η επανάχρηση τους συμβάλλει στη 

διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών, στις οποίες 

βρίσκονται, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία σε κάτοικους κι επισκέπτες να 

κατανοήσουν βαθύτερα την ιστορία του τόπου, δημιουργεί τις συνθήκες και 

ενεργοποιεί τη θεσμική διάθεση για τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα 

ιστορικά αυτά κτήρια να αποκαθίστανται και να ενεργοποιούνται 

δημιουργικά. Επιπλέον, όμως, της ενίσχυσης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας 

του κάθε τόπου, η αποκατάσταση κι επανάχρηση ανάλογης βαρύτητας 

ιστορικών χώρων συμβάλλει και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας άμεσα, 

με τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης και την ενδυνάμωση της 

οικονομικής δραστηριότητας. Η τοπική κοινωνία όμως επωφελείται κι 

έμμεσα, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας και της προώθησης της 

αναγνωρισιμότητας του προορισμού μέσω του εμπλουτισμού του 



πολιτιστικού του αποθέματος, με αποτέλεσμα ακόμη περισσότερες θέσεις 

εργασίας να δημιουργούνται, την τοπική οικονομία να ενισχύεται εκθετικά 

και τα οφέλη να είναι πολλαπλασιαστικά για όλους τους κλάδους της. 

 Σημαντικές πόλεις της περιοχής, με βαρύ ιστορικό και πολιτιστικό 

αποτύπωμα, χαίρουν πληθώρας ιστορικών χώρων και μνημείων, σε μεγάλο 

ποσοστό των οποίων έχουν αποδοθεί πολιτιστικές χρήσεις. Άξιο λόγου είναι 

το γεγονός ότι στη Γαλλία, οι πολιτιστικοί χώροι που αναφέρονται δείχνουν 

κατά πλειοψηφία σαφή στόχευση για προσέλκυση και εμπλοκή του κοινού 

στον πολιτισμό - κυρίως του νεότερου σε ηλικία κοινού - μέσω των 

πολιτιστικών δράσεων που οργανώνουν, αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν 

στην επαφή και τον ενστερνισμό της κλασσικής (και όχι μόνο) μουσικής 

κουλτούρας. Για αυτό το σκοπό, πραγματοποιούν πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα κυρίως για μαθητές και νέους, παρέχουν δωρεάν πρόσβαση 

στους κατοίκους της περιοχής τους και επενδύουν σημαντικά σε ανθρώπινο 

δυναμικό και δράσεις. Η καλλιέργεια πολιτιστικής κουλτούρας στη νέα γενιά 

φαίνεται να είναι υψηλά στην ατζέντα συνολικά των γαλλικών χώρων. 

 Περιπτώσεις σημαντικών χώρων πολιτισμού στην περιοχή ενδιαφέροντος 

αφορούν σε δομές διαχειριζόμενες από φορείς επιφορτισμένους 

συγκεκριμένα για τη διαχείριση των χώρων αυτών. Παρόλο που στην 

πλειοψηφία τους οι χώροι είναι δημόσιοι ή δημοτικοί, εξαιτίας της ανάγκης 

για λειτουργική ευελιξία και αποδέσμευση από το λοιπό χαρτοφυλάκιο των 

δήμων, οι χώροι είναι διαχειριζόμενοι από εντεταλμένους φορείς και 

ιδρύματα. Στην περίπτωση της Ισπανίας, εντοπίζεται συχνά η εκμετάλλευση 

χώρων πολιτισμού να γίνεται από θυγατρικές του “La Caixa” Foundation 

κοινοφελούς ιδρύματος του ομίλου CaixaGroup του χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού CaixaBank, οι οποίες δημιουργούνται με στόχο την 

αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων ή κατασκευής νέων και ίδρυσης 

σημαντικών για τις εκάστοτε πόλεις χώρων πολιτισμού, αντίστοιχων με του 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 

 Παρατηρείται σημαντική συσσώρευση «παικτών» αναφορικά με τη χρήση 

που σχετίζεται με τα ναυτικά μουσεία και τις εκθέσεις ναυπηγικής. Αυτό 

σημαίνει ότι η χρήση αυτή θα ήταν προτιμότερο να θεωρηθεί για τα Νεώρια 

Χανίων ως συμπληρωματική χρήση, πιθανολογείται όμως ότι δε θα 



προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία ως προς την συνολική 

αποδοτικότητα. Ως προς τη διατήρηση της σχέσης των Νεωρίων με τη 

θάλασσα και την αρχική τους χρήση και φυσιογνωμία είναι σημαντικό να 

υπάρχει μία σχετική μνεία, με τη μορφή μίας μικρής έκθεσης που 

ενδεχομένως θα εμπλουτίζεται με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και 

ψηφιακών εργαλείων (π.χ. σε κάποιον από τους χώρους που αναφέρθηκαν 

νωρίτερα υπάρχει προσομοιωτής εικονικής πραγματικότητας (VR), μέσω του 

οποίου ο επισκέπτης θα μπορούσε να ταξιδέψει σε μία παρελθοντική 

πραγματικότητα και να παρακολουθήσει εργασίες που πραγματικά 

λάμβαναν χώρα εντός των Νεωρίων. Μία μεγαλύτερη επένδυση σε αυτή τη 

χρήση πιθανολογείται ότι δεν θα έχει την αναμενόμενη απόδοση. Ο λόγος 

είναι ότι, υπάρχουν αξιόλογα μουσεία εντός της περιοχής αναφοράς, με 

μεγάλες συλλογές και βαρύγδουπα εκθέματα. Συνεπώς, η δημιουργία ενός 

χώρου που θα μπορεί, όχι να ανταγωνισθεί, αλλά έστω να υπάρχει 

αξιοπρεπώς σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προϋποθέτει μία σημαντική 

επένδυση η οποία επένδυση με βεβαιότητα θα έχει μεγαλύτερη απόδοση, 

τόσο σε ποιοτικούς όσο και σε ποσοτικούς όρους, τοποθετούμενη σε μία από 

τις άλλες προγραμματιζόμενες για τα Νεώρια χρήσεις, για τις οποίες το 

περιθώριο διαφοροποίησης είναι μεγαλύτερο. Επιπλέον, στην πόλη υπάρχει 

ήδη το Ναυτικό Μουσείο Χανίων, είναι. Σε περίπτωση που είτε η νέα έκθεση 

δεν καθίσταται εφικτό να είναι πλούσια και σε πλήθος αλλά και σε αξία 

εκθεμάτων, είτε οι δύο εκθέσεις της πόλης δεν αναπτύξουν την απαιτούμενη 

σημαντική συνεργασία από την αρχή, τότε τα Νεώρια και το Ναυτικό 

Μουσείο θα λειτουργούν μεταξύ τους ανταγωνιστικά, γεγονός που σε ένα 

μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει αρνητικά τουλάχιστον για 

το ένα εκ των δύο. 

 Οι περισσότεροι χώροι της περιοχής αναφοράς που εξετάσθηκαν δε 

διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα 

στην περίπτωση των Νεωρίων, αυτό της δυνατότητας μεμονωμένης (ανά 

Νεώριο) ή συνδυαστικής χρήσης του χώρου (σύνολο Νεωρίων). Το 

χαρακτηριστικό αυτό δύναται να διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές 

προσέλκυσης επισκεπτών και εν δυνάμει πελατών και να δημιουργήσει την 



απαραίτητη διαφοροποίηση των Νεωρίων από τον ανταγωνισμό και κατά 

συνέπεια τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Η διάθεση του κοινού αναφορικά με τα νεώρια της περιοχής αναφοράς, τα 

οποία βρίσκονται σε λειτουργία, όπως αυτή προκύπτει από τις αξιολογήσεις 

και τα σχόλια των επισκεπτών που έχουν αποτυπωθεί στην πλατφόρμα της 

TripAdvisor, είναι πολύ θετική ως προς τη μεγαλοπρέπεια και την ιστορία των 

χώρων. Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα είναι έντονη και ποιοτική οι 

αξιολογήσεις είναι ακόμη υψηλότερες, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που 

το κτήριο υπερτερεί της χρήσης σε αξία κι αυτό αντανακλάται στην εμπειρία 

του επισκέπτη. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η αξία της 

χρήσης δεν είναι αντίστοιχη της βαρύτητας του κτηρίου, η δομή κινδυνεύει 

σταδιακά να απαξιωθεί, γεγονός που ευθέως απειλεί τη βιωσιμότητα της 

λειτουργίας της. 

 Στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας συγκεντρώνονται σύγχρονοι χώροι με 

έντονη δραστηριότητα και πλούσια ατζέντα πολιτιστικών αλλά και άλλων 

εκδηλώσεων. Χώροι οι οποίοι έχουν μεγάλη εξωστρέφεια και στην 

πλειοψηφία τους λειτουργούν με χαρακτηριστικά ιδιωτικού δικαίου, που 

εξασφαλίζει μία άκρως σημαντική - για τέτοιους χώρους -  ευελιξία σε όλο το 

φάσμα της δραστηριότητας τους. Παράλληλα όμως σημειώνεται ότι, σε 

πολλούς από αυτούς τους χώρους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία 

τους, έχει δοθεί βαρύτητα στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, καθώς 

επίσης και στην ενοικίαση των χώρων. Το μεν πολιτιστικό πρόγραμμα 

στοχεύει - μεταξύ άλλων - και στην αύξηση της επισκεψιμότητας , η οποία 

μεταφράζεται σε έσοδα. Η δε ενοικίαση των χώρων, οι οποίοι είναι κατά μέσο 

όρο υψηλών προδιαγραφών, για πολιτιστικά, εταιρικά και κοινωνικά events, 

στοχεύει επίσης στην μεγιστοποίηση των εσόδων. Συμπερασματικά, οι δύο 

προσεγγίσεις λειτουργίας, του πλούσιου προγράμματος και της ενοικίασης 

χώρων, είναι οι βασικοί άξονες για τη βιωσιμότητα των δομών. Σε αντίστοιχο 

πλαίσιο τα Νεώρια θα πρέπει να δώσουν βάρος στη μεγιστοποίηση της 

εκμετάλλευσης του χώρου τους, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

εξίσου υψηλών προδιαγραφών, εάν η στόχευση πρόκειται να αφορά σε 

πελάτες από την εθνική ή τη διεθνή κοινότητα. Σε άλλη περίπτωση, υπάρχει 



σαφής κίνδυνος ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της δομής στο επίπεδο της 

υπερτοπικής κοινότητας. 

 Η επισκόπηση των χώρων πολιτισμού της περιοχής των Χανίων υποδεικνύει 

την ανάγκη συστημικής προσέγγισης του Πολιτισμού και της λειτουργίας των 

χώρων μέσω των οποίων προσφέρεται το πολιτιστικό προϊόν σε πρώτη φάση 

από το Δήμο Χανίων. Η επικείμενη επαναλειτουργία των Νεωρίων 

προβλέπεται να δημιουργήσει διαφορετικές ισορροπίες αναφορικά με την 

υφιστάμενη κατάσταση, υπό την έννοια ότι μία τέτοιου μεγέθους δομή θα 

διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής. Η δημιουργία ενός πολιτιστικού cluster είναι δεδομένο 

ότι θα οδηγήσει σε μεγάλης δυναμικής πολιτιστικά γεγονότα, όχι μόνο τα 

Χανιά αλλά και την Κρήτη συνολικά, καθώς η αλληλεπίδραση των χώρων 

δημιουργεί υψηλότερη αξία (1+1=3) από αυτήν που προσφέρει μόνος του ο 

κάθε χώρος (1+1=2). Ο κάθε χώρος θα πρέπει να προσφέρει κάτι 

διαφορετικό, να μην ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους και να συμβάλλει στην 

πρόσθεση πολιτιστικής αξίας στον τόπο. Η συνύπαρξη, η αλληλεπίδραση, η 

συνεργασία, και η αλληλοσυμπλήρωση των χώρων και των δραστηριοτήτων 

θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα σύγχρονο, καινοτόμο, πολυδιάστατο 

και κυρίως ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν που θα προσφέρει συνολικά η 

περιοχή, εκμεταλλευόμενη οικονομίες κλίμακας, και δημιουργώντας μία 

κοιτίδα πλούσια σε ανθρώπινο πολιτιστικό κεφάλαιο και ιδέες. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Οικονομικό Δελτίο Νο. 39 της Τράπεζας της 

Ελλάδος42, οι πολιτιστικές συστάδες (clusters) είναι σημεία συνάντησης για 

δημιουργούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και καταναλωτές και λειτουργούν 

ως χώροι ανταλλαγής ιδεών, συναισθημάτων και εξειδίκευσης. Άκρως 

σημαντικό όμως είναι ότι, η αλληλεπίδραση αυτή προάγει το συνολικό 

προϊόν του τόπου, αποτέλεσμα που αναβαθμίζει τη σχέση του πολιτισμού με 

την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα αποτυπώνεται στην αξιολόγηση του 

προορισμού από τους επισκέπτες του συμβάλλοντας καταλυτικά στην 

προώθηση του. 

 Η χρήση των Νεωρίων, ως εκθεσιακό / πολιτιστικό venue, θα ανταγωνίζεται 

αντίστοιχου μεγέθους, όχι απαραιτήτως ιστορικά, συγκροτήματα που θα 
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στοχεύουν σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό η νέα φυσιογνωμία 

των Νεωρίων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτόμο σχεδιασμό 

διαφοροποιημένο από τον ανταγωνισμό, ώστε το αφήγημα των Νεωρίων να 

εμπεριέχει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μοναδικότητας. Επιπλέον, 

χαρακτηριστικά όπως η ιστορικότητα, η τοποθεσία, η τουριστική αξία της 

περιοχής και η γειτνίαση με άλλους ιστορικούς χώρους, αποτελούν πρόσθετα 

θετικά στοιχεία για τα οποία ο επισκέπτης / πελάτης θα προτιμήσει τα 

Νεώρια, για παράδειγμα ως εκθεσιακό χώρο, μετά που θα ικανοποιεί όμως 

τις βασικές προδιαγραφές που αναζητά, όπως ωφέλημα τετραγωνικά, 

παροχές, στάθμευση, προσβασιμότητα κλπ. 

 Τα δεδομένα του επόμενου χρονικού διαστήματος προβλέπεται να είναι 

πολύ διαφορετικά και να απαιτούν προσαρμογές στη λειτουργία όλων των 

δομών αλλά και εν προκειμένω των πολιτιστικών. Οι επεμβάσεις κατά την 

αποκατάσταση θα πρέπει να έχουν κατά το δυνατό αναστρέψιμο χαρακτήρα, 

ώστε να δύναται το συγκρότημα να ενσωματώνει τις διαφοροποιούμενες 

ανάγκες ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής και να είναι σε θέσει να 

ενσωματώσει πολλαπλές χρήσεις, δεδομένου ότι καλείται να 

δραστηριοποιηθεί σε μία περίοδο που οι μεταβολές είναι συνεχείς και 

ριζικές. Το πλεονέκτημα λοιπόν στην περίπτωση των Νεωρίων είναι ότι 

δίνεται η ευκαιρία να σχεδιαστεί η λειτουργία τους προσαρμοσμένη στα νέα 

αυτά δεδομένα, σε αντίθεση με υφιστάμενες δομές που θα προσαρμοστούν 

δυσκολότερα, με κίνδυνο απαξίωσης μέρους της επένδυσης που έχουν 

τοποθετήσει σε υποδομές και χώρους υψηλού συγχρωτισμού, όπως είναι για 

παράδειγμα οι συναυλιακοί χώροι. Ταυτόχρονα, οι προορισμοί στη μετά-

COVID εποχή διαφαίνεται ότι θα αναγκαστούν να επανασυστηθούν στους 

επισκέπτες. Η ένταξη των Νεωρίων, με λειτουργία προσαρμοσμένη στη νέα 

εποχή, θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τα Χανιά στην 

προσπάθεια τους να τοποθετηθούν εκ νέου στην τουριστική αγορά με 

εμπλουτισμένο και σύγχρονο προφίλ, στοχεύοντας σε διευρυμένο κομμάτι 

της αγοράς-στόχου τους, πλέον και ως πολιτιστικού προορισμού. 

 Η αποκατάσταση κι επανάχρηση των Νεωρίων θα ανοίξει το δρόμο των 

Χανίων προς την κατάλληλη σύνδεση με άλλους πολιτιστικούς προορισμούς, 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων αλλά και αλληλεπίδρασης σε 



επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και δράσεων. Η ένταξη σε δίκτυα 

πολιτιστικών πόλεων (για παράδειγμα Alliance of Euro-Mediterranean 

Cultural Cities – A.V.E.C., Unesco Creative Cities Network, Δίκτυο πολιτιστικής 

Κληρονομιάς Ευρωπαϊκών Πόλεων Europa Nostra, Creative Europe και άλλα), 

δίκτυα βιώσιμων πολιτιστικών προορισμών (για παράδειγμα European 

Cultural Tourism Network – ECTN), αλλά και οι αδελφοποιήσεις με πόλεις 

όπως η Βενετία μπορούν να προσθέσουν σημαντική αξία στην προαγωγή του 

πολιτιστικού πλούτου των Χανίων. Παράλληλα, η συντονισμένη στόχευση 

αναβάθμισης της ποιότητας του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής και η 

αναγνώριση αυτού μέσω ανάλογων βραβείων (ECTN awards, Europa Nostra 

awards κ.λπ.) θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ενδυνάμωση του 

πολιτιστικού εκτοπίσματος των Νεωρίων, την αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας της περιοχής ως πολιτιστικού προορισμού και κατ’ 

επέκταση τη διασφάλιση της βιωσιμότητα της νέας δομής. 

Το σύνολο της ανάλυσης που προηγήθηκε κατευθύνει προς ένα σημαντικό βασικό 

συμπέρασμα ως προς τη βιωσιμότητα. Η λειτουργία της νέας δομής, με στόχο την 

οικονομική της επάρκεια αλλά και κυρίως τη βιωσιμότητα της σε όρους αξίας και 

ποιότητας, οφείλει να περιλαμβάνει, κατά τη διάρκεια του έτους, ένα διεθνές 

γεγονός, το οποίο θα λειτουργήσει ως ναυαρχίδα της ετήσιας δραστηριότητας της. 

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να είναι είτε πολιτιστικό (μεγαλύτερης διάρκειας), είτε 

και εμπορικό (μικρότερης διάρκειας). Στην περίπτωση αυτή ο ανταγωνισμός θα είναι 

ιδιαίτερα έντονος. Αξιόλογο παράδειγμα τέτοιου γεγονότος που πραγματοποιείται 

εντός της περιοχής ενδιαφέροντος και μεταξύ των χώρων που εμπλέκει είναι και τα 

νεώρια της πόλης είναι η Biennale της Βενετίας43.  

Με στόχο την αποκατάσταση του συγκροτήματος των Νεωρίων αλλά και τη 

λειτουργική τους επανένταξη ως ζωτικό χώρο των Χανίων και δεδομένης της 

εξάντλησης της αντοχής τους, την ανάγκη διάσωσής τους και αισθητικής βελτίωσης 

της περιοχής, κρίσιμες αδιαμφισβήτητα θεωρούνται οι κτιριακές επεμβάσεις, ως 

προς την ανάδειξη και αναβάθμιση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας τόσο των 

                                                        
43 Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της (https://www.labiennale.org/), η Biennale της Βενετίας 

ιδρύθηκε το 1895 και θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και πιο διάσημα πολιτιστικά ιδρύματα στον 

κόσμο. 

https://www.labiennale.org/


Νεωρίων όσο και της ευρύτερης περιοχής. Εξίσου σημαντική είναι όμως και η 

βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση του συγκροτήματος και η διασφάλιση της 

λειτουργικής του βιωσιμότητας, ώστε η διαδικασία να μην αφορά σε μία στείρα 

«αναγέννηση», αλλά να εξελιχθεί σε μία αξιοθαύμαστη ενίσχυση της πολιτιστικής 

φυσιογνωμίας της περιοχής, οδηγώντας παράλληλα σε σημαντικές αλλαγές της 

κοινονικοοικονομικής δραστηριότητας.  Στην προσέγγιση αυτής της στόχευσης, ένα 

πρωτότυπο αλλά και ρεαλιστικό ταυτόχρονα πλάνο χρήσης και λειτουργίας του 

χώρου θα διευκολύνει την αξιολόγηση των εν δυνάμει επιλογών και θα 

εξορθολογήσει τη λήψη αποφάσεων.  Περιλαμβάνοντας περιγραφή των πιθανών 

χρήσεων, πρόβλεψη των λειτουργικών αναγκών που σχετίζονται με τις εν λόγω 

χρήσεις, ανασκόπηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και εκτίμηση των πηγών των 

απαραίτητων εισροών που θα χρηματοδοτούν τη λειτουργία και θα διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα, ένα τέτοιο πλάνο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον εντοπισμό και 

την αξιοποίηση των ευκαιριών,  αλλά και την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων 

που είναι πιθανό να προβληματίσουν. 

Μία διοργάνωση πολιτιστική διεθνούς βεληνεκούς και απήχησης είναι ένα γεγονός 

που προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό και οργάνωση, απευθύνεται σε ένα 

συγκεκριμένο κοινό – στόχο και υπηρετεί κάποιους στρατηγικούς στόχους για τους 

οποίους υλοποιείται. Μια τέτοια διοργάνωση συνήθως πραγματοποιείται, έχοντας 

σταθμίσει τους παράγοντες, αναφορικά με την κατάλληλη χρονική περίοδο που θα 

λαμβάνει χώρα και τον κατάλληλο χώρο που τη φιλοξενεί. Το σύνολο των 

παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας μεγάλης 

διοργάνωσης είναι τέτοιο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ελλιπούς προσοχής και 

επιφανειακής προσέγγισης, αν ο στόχος είναι η χρονική και ποιοτική βιωσιμότητα 

της. Παράγοντες όπως το κοινό – στόχος, οι δυνατότητες του χώρου, η διαχειριστική 

επάρκεια των υπευθύνων, οι δυνατότητες της περιοχής, η εποχικότητα, η 

περιοδικότητα, το πρόγραμμα και οι ενδεχόμενες ροές που συναρτώνται άμεσα με 

το ενδιαφέρον που δημιουργείται για τη διοργάνωση είναι μερικοί από τους 

παράγοντες αυτούς. Μια επιτυχημένη διοργάνωση οδηγεί σε νέες ροές ανθρώπων, 

σύμφωνα με τους Carvalho et al. (2021)44, που λειτουργούν ως προοπτική ενίσχυσης 

                                                        
44 Carvalho A., Fernandes J., Moreira V. (2021). The Importance of Cultural Events for the Promotion of 

the Territory: The Case Study of the Medieval Fair in Torre de Moncorvo. In: Abreu A., Liberato D., 



της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής και τόνωσης της τοπικής ανάπτυξης. 

Τα αποτελέσματα που έχει όμως μία ανάλογη διοργάνωση ξεπερνούν το 

μικροπεριβάλλον του χώρου που τη φιλοξενεί με έναν ακόμη τρόπο. Η περιοχή, με 

αφορμή τη διοργάνωση και ανάλογα πάντα με την επιτυχία της, τονώνει την 

παρουσία της στο διεθνή χώρο και ενδυναμώνει το brand name της. Η δημοσιότητα 

που προσφέρει η διοργάνωση στον προορισμό, σε όρους τουριστικών ροών δεν 

αφορά μόνο την περίοδο της διοργάνωσης, αλλά ανοίγει προοπτικές για διευρυμένες 

ροές επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είτε μέσω της αύξησης της 

δημοσιότητας που χαίρει ο προορισμός μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), είτε μέσω της επίσκεψης με αφορμή 

τη διοργάνωση και την γνωριμία με τον προορισμό. Μία θετική εμπειρία των 

επισκεπτών από τη διοργάνωση αλλά και τον προορισμό, ενδέχεται να οδηγήσει στην 

επανάληψη της επίσκεψης, στη διεύρυνση του χρόνου διαμονής, στην αύξηση της 

κατανάλωσης αλλά και σε δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία: στην αφοσίωση (loyalty) 

του επισκέπτη και στην άκρως αποτελεσματική διαφήμιση του προορισμού, μέσω 

αυτού που ονομάζεται word of mouth, δηλαδή από στόμα σε στόμα.  

Στο πλαίσιο αυτό, από την εκκίνηση της λειτουργίας των Νεωρίων, προτείνεται η 

στόχευση σε μία διεθνούς βεληνεκούς διοργάνωση, η οποία μακροπρόθεσμα θα 

αυξήσει το ακαθάριστο προϊόν της περιοχής, θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατ’ επέκταση το μέσο επίπεδο 

ποιότητας ζωής. Το πλεονέκτημα μίας τέτοιας κατεύθυνσης όμως δεν αφορά μόνο τα 

Νεώρια ή την περιοχή των Χανίων. Το πολιτιστικό προϊόν της Κρήτης εμπλουτίζεται 

προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην καμπάνια της Περιφέρειας Κρήτης για την 

προώθηση συνολικά του νησιού υπό το brand «ΚΡΗΤΗ».  

Σε συνδυασμό με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, που σύντομα ενταχθεί στο 

πολιτιστικό δυναμικό των Χανίων και σε συνδυασμό με το σύνολο των υφιστάμενων 

υψηλής σημαντικότητας πολιτιστικών χώρων της περιοχής, ο προσανατολισμός στον 

Πολιτιστικό Τουρισμό φαίνεται να είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία των Χανίων για 

διαφοροποίηση. Το παραδοσιακό μοντέλο του μαζικού τουρισμού, που αρχίζει να 

                                                        

González E.A., Garcia Ojeda J.C. (eds) Advances in Tourism, Technology and Systems. ICOTTS 2020. 

Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol 209. Springer, Singapore. 

 https://doi.org/10.1007/978-981-33-4260-6_3  
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χάνει τη δημοτικότητά του σταδιακά και η μετατροπή των κινήτρων στην επιλογή 

προορισμού ως προς την εμπειρία του επισκέπτη, την ποιότητα των διακοπών και 

παράλληλα τη γνωριμία με τον προορισμό, τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τον 

πολιτισμό του, ανοίγουν μία λαμπρή προοπτική για επένδυση του τόπου στον 

Πολιτιστικό Τουρισμό. 

Σε επόμενο στάδιο του έργου, μέσω του marketing plan, θα πρέπει να 

προσδιορισθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται να λάβουν χώρα, ώστε τα Νεώρια 

να «μπουν στο χάρτη» για κάθε μία από τις χρήσεις που θα έχουν. Να γίνουν γνωστά 

με άλλα λόγια στους ενδιαφερόμενους πελάτες (πχ. μίας μεγάλης καλλιτέχνιδας που 

θέλει να εκθέσει, ή μίας μεγάλης εταιρίας που θέλει να κάνει παρουσίαση ενός νέου 

προϊόντος κ.λπ.) και αναγνωρίσιμα ως προς το τι θα προσφέρουν στο πεδίο. 

Ωστόσο, για την επόμενη περίοδο, προτείνεται η καταγραφή σταδίων που πρέπει να 

ακολουθηθούν στο πλαίσιο ενός Marketing Plan, που θα περιγράφει τις απαραίτητες 

ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και στα 

πρώτα στάδια του κύκλου ζωής των Νεωρίων, με άλλα λόγια στο στάδιο εισόδου 

(introduction stage), το οποίο απαιτεί τη μεγαλύτερη επένδυση, έως το στάδιο 

ανάπτυξης (growth stage), που είναι και το στάδιο στο οποίο προβλέπονται 

εξομάλυνση της λειτουργίας της δομής και έσοδα, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και 

στο Σχήμα 1.  

Σχήμα 1. Στάδια κύκλου ζωής προϊόντος / υπηρεσίας και αποτελέσματα 

 

Πηγή: https://repository.kallipos.gr/  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, θα πρέπει να προσδιορισθούν οι πηγές κεφαλαίων, 

απαραίτητων για το πρώτο διάστημα λειτουργίας (στάδιο εισόδου). Η έναρξη του 

σταδίου θα πρέπει να συνοδεύεται με μία σημαντική διεθνούς βεληνεκούς 

εκδήλωση, η οποία θα ακολουθηθεί από ένα συντονισμένο πλούσιο πρόγραμμα 

https://repository.kallipos.gr/


προώθησης και διαφήμισης, με σκοπό η πρώτη μαρτυρία του κοινού για τα Νεώρια 

να είναι η βέλτιστη και η πρώτη εμφάνιση των Νεωρίων στην αγορά να έχει απόηχο 

χρήσιμο για την περαιτέρω πορεία τους. Επιπλέον του σχεδιασμού της εκδήλωσης 

των εγκαινίων (kick-off event), απαραίτητος είναι και ο παράλληλος συντονισμός των 

δράσεων προετοιμασίας του αρμόδιου φορέα διαχείρισης στα εξής: 

 Προετοιμασία της διαχειριστικής και οικονομικής επάρκειας για τη λειτουργία, 

η οποία θα πρέπει να προσομοιάζει σε κεφάλαιο – ανθρώπινο και οικονομικό 

– την προετοιμασία μίας πόλης για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (βλ. 

περίπτωση Ελευσίνας παρακάτω). Στα πρότυπα μία τέτοιας διαδικασίας, 

απαιτείται πολιτική και οικονομική στήριξη από τοπικές και περιφερειακές 

αρχές. Αξίζει στο σημείο αυτό να παρατεθούν κάποια βασικά στοιχεία όπως 

περιέχονται στον τελικό φάκελο  υποψηφιότητας για ΠΠΕ 2021της Ελευσίνας: 

 Τα τελευταία χρόνια, η Ελευσίνα επενδύει στον πολιτισμό περί το 5,5% του 

ετήσιου προϋπολογισμού της (≈1εκατομ.€) ετησίως. 

 Στην περίοδο 2015-2025 τα κονδύλια που διατίθενται για το έργο και τη 

λειτουργία της Α.Ε Ελευσίνα 2021 ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 200χιλ.€ 

ετησίως. Δράσεις που ξεκινούν με την ΠΠΕ και σχεδιάζεται μετά το 2021 να 

εξελιχθούν σε νέους θεσμούς εντάσσονται απευθείας στον γενικότερο 

ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος προβλέπεται από το 2022 και 

μετά σχεδόν να διπλασιαστεί. 

 Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του προγράμματος 

(προετοιμασία, έτος ΠΠ, αξιολόγηση) ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 

24.000.000€ με το 88% (21,1εκατομ.€) να καλύπτεται από το δημόσιο τομέα 

ως εξής: 

Πίνακας 6. Κατανομή εσόδων από δημόσιο τομέα  

 



Πηγή: Τελικός φάκελος υποψηφιότητας για ΠΠΕ 2021 της Ελευσίνας45 

Στις λειτουργικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι δαπάνες 

προώθησης και Marketing οι οποίες έχουν προϋπολογισθεί στα 3,3εκατομ.€.  

Ο λόγος που παρατίθενται τα στοιχεία αυτά είναι γιατί θεωρείται ότι η 

προετοιμασία της λειτουργίας θα φέρει πολλά παρόμοια χαρακτηριστικά με 

αυτά που απαιτεί μία υποψηφιότητα ΠΠ. Επιπλέον, θεωρείται δεδομένο ότι η 

λειτουργία των Νεωρίων θα πρέπει να στηρίζεται καθολικά το πρώτο διάστημα 

από την έναρξή της, για όλο το στάδιο της εισόδου και για μεγάλο μέρος του 

σταδίου ανάπτυξης. Η περίοδος αυτή δε θα είναι μικρότερη από 3-5 χρόνια. 

Συνεπώς, η απαίτηση εκτιμάται ότι έχει χαρακτηριστικά ικανά για να θεωρηθεί 

σε γενικές γραμμές αντίστοιχης έκτασης. 

 Προσδιορισμός της πολιτιστικής στρατηγικής των Χανίων για την επόμενη 

δεκαετία, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να διερευνηθεί το προφίλ του 

πολιτιστικού επισκέπτη και οι αγορές από τις οποίες προέρχεται, ώστε να 

προσαρμοστούν οι κατάλληλες κινήσεις προσέλκυσης. Επιπλέον στοχευμένες 

ερωτήσεις θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα επόμενα ερωτηματολόγια 

της έρευνας για το προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα, που πραγματοποιείται 

ετησίως από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Πολυτεχνείο 

Κρήτης, όπως για παράδειγμα το ποσό που είναι διατεθειμένος ο επισκέπτης 

να δαπανήσει για να επισκεφθεί πολιτιστικά μνημεία κ.λπ., καθώς θα 

μπορούσαν να σκιαγραφήσουν τάσεις και να υποδείξουν αναγκαίες 

πρωτοβουλίες. 

 Προσδιορισμός της φυσιογνωμίας της εναρκτήριας εκδήλωσης και ο τρόπος 

υλοποίησης της. Η εκδήλωση που θα αποτελέσει την γνωριμία του χώρου με το 

κοινό θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της αξίας του χώρου αλλά και του 

χαρακτήρα που ο χώρος αυτός θα έχει κατά τη λειτουργία του. Δυνατές 

δημόσιες σχέσεις και χρηματοδότηση θα απαιτηθούν ώστε να επιτευχθεί η 

βέλτιστη είσοδος του χώρου στην αγορά.  

                                                        
45 Λόγω συνθηκών, οι ημερομηνίες έχουν μεταφερθεί για το έτος 2023.  
https://www.2023elevsis.eu/wp-content/uploads/2019/03/ELEUSIS21_BID_BOOK_2016_GR_outline-
1.pdf  
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 Διασφάλιση του επιθυμητού αντίκτυπου της έναρξης λειτουργίας των Νεωρίων 

στο διεθνή πολιτιστικό χώρο. Η «τελετή έναρξης» θα πρέπει να έχει 

εξασφαλισμένο το απαραίτητο κοινό, αλλά και τα διεθνή πολιτιστικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της φήμης 

στην οποία θα πρέπει να στοχεύσει το γεγονός.  

 Πολιτιστικό πρόγραμμα της περιόδου που θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο του 

φάσματος του σταδίου εισόδου, καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

αδιάκοπη ποσοτική και ποιοτική ατζέντα του χώρου για τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο «φούσκας», με μία δυνατή 

πρώτη παρουσία του χώρου και απουσία αυτού στο διάστημα που θα 

ακολουθήσει. Τα media θα πρέπει να τροφοδοτούνται συνεχώς το πρώτο 

διάστημα με γεγονότα που θα πραγματοποιούνται στα Νεώρια αλλά και εν 

γένει στα Χανιά (βλ. πολιτιστικό cluster). 

 Προσαρμογή της πόλης, του περιβάλλοντος χώρου των Νεωρίων, των βασικών 

χώρων πολιτισμού, που θα πλαισιώνουν τα Νεώρια καθώς και των αστικών 

υποδομών της ευρύτερης περιοχής, κρίνονται απαραίτητα στοιχεία της 

περιόδου προετοιμασίας για την έναρξη της λειτουργίας των Νεωρίων. Οι ροές 

που θα επιδιωχθούν για την έναρξη της λειτουργίας θα συνεκτιμήσουν όλα τα 

στοιχεία του προορισμού, συνεπώς θεωρείται κρίσιμη η ανάλογη μέριμνα του 

Δήμου Χανίων. 

 Προετοιμασία εταιρικής ταυτότητας της δομής, που θα περιλαμβάνει 

καινοτόμο λογότυπο το οποίο θα συνοδεύσει το πλάνο προώθησης αλλά και 

συνολικά τη λειτουργία. Δελτία τύπου, αναμνηστικά δώρα καλεσμένων, 

αναμνηστική σειρά προϊόντων στο πωλητήριο κ.λπ. θα πρέπει να είναι έτοιμα 

πριν την έναρξη. Σημειώνεται ότι, η εταιρική ταυτότητα των Νεωρίων δε θα 

πρέπει να απέχει από την αντίστοιχη του προορισμού, εφόσον θεωρείται 

απαραίτητη η συναισθηματική σύνδεση Νεωρίων και Χανίων για το επισκέπτη. 

Η ανάλυση που προηγήθηκε, οι παρατηρήσεις που προέκυψαν και οι προτάσεις που 

διατυπώθηκαν έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και θεωρείται απαραίτητη η 

επανεξέταση τους όταν τα έργο της αποκατάστασης θα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή 

του, ώστε τα προτεινόμενα να αφουγκράζονται τις τότε απαιτήσεις και ανάγκες της 

εποχής. Ωστόσο, για το πρώτο στάδιο αυτό του έργου, θεωρείται ότι η παρούσα 

μελέτη θέτει τα θεμέλια για μία ουσιαστική προσέγγιση της λειτουργίας και 



συνδράμει σε σημαντικό βαθμό στη σκιαγράφηση της αναγκαίας στοχοθεσίας, που 

θα διαμορφώσει τη φυσιογνωμία και το ρόλο της επικείμενης δομής, ενώ παράλληλα 

θα επηρεάσει καθοριστικά τη μελλοντική της βιωσιμότητα. 

Κλείνοντας, και μέχρι το επόμενο στάδιο, ενδιαφέρον θα είχαν ερωτήματα καίρια, 

που συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό προετοιμασίας των πόλεων για τον τίτλο της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2020-203346 και θα μπορούσαν να τεθούν 

και στην προκειμένη περίπτωση των Νεωρίων, κατ’ αντιστοιχία, και να απαντηθούν 

στο επόμενο στάδιο του έργου: 

 Την κρίσιμη στιγμή η πόλη θα είναι σε θέση να αναλάβει τη διαχείριση μίας 

δομής του βεληνεκούς που προβλέπεται να έχουν τα Νεώρια; Θα έχει την 

επάρκεια, κατά την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου, σε υποδομές και 

προσωπικό; Θα είναι τα θεσμικά όργανα έτοιμα να υποστηρίξουν τη 

δραστηριότητα; Θα υπάρχουν επανδρωμένες υπηρεσίες πρώτης γραμμής για 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών καταρτισμένες κατάλληλα; 

 Θα μπορούν τα Χανιά να υπερβούν το σημερινό τρόπο διαχείρισης του 

πολιτιστικού τους προϊόντος; Θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το άνοιγμα 

οικονομικά; Θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν όλους του συμμετέχοντες και 

λοιπούς ενδιαφερόμενους του πολιτισμού της περιοχής; Θα μπορέσουν να 

δημιουργηθούν κίνητρα για την υποστήριξη κι ενεργό συμμετοχή τους;  

 Θα είναι η πόλη ικανή να διευρύνει τους πολιτιστικούς της ορίζοντες, να 

εξερευνήσει νέους τρόπους πολιτιστικής έκφρασης και να δημιουργήσει 

δεσμούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μέσω της απαραίτητης 

εξωστρέφειας που θα πρέπει να υιοθετήσει σε σχέση με το διεθνές 

πολιτιστικό ταμπλό; Να φέρει τον τοπική κοινωνία σε επαφή με τον 

πολιτιστικό πλούτο και τη διαφορετικότητα της πολιτιστικής έκφρασης 

προερχόμενης από διαφορετικά μέρη και κουλτούρες; 

 Είναι τα θεσμικά όργανα διατεθειμένα, με την αφορμή της επανάχρησης των 

Νεωρίων, να επαναπροσδιορίσουν το συνολικό πολιτιστικό τοπίο της 

περιοχής, ενισχύοντας και διαφοροποιώντας τη μπράντα των Χανίων ως 

                                                        
46 European Commission, Directorate-General for education, youth sport and culture. European 

Capitals of Culture 2020 to 2033. A guide for cities preparing to bid. Διαθέσιμο σε:  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/default/files/capitals-culture-candidates-

guide_en_vdec17.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/default/files/capitals-culture-candidates-guide_en_vdec17.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/default/files/capitals-culture-candidates-guide_en_vdec17.pdf


προορισμό, σε μία εποχή που γνωστοί και άγνωστοι τουριστικοί προορισμοί 

σε παγκόσμιο επίπεδο καλούνται, υπό το βάρος των νέων συνθηκών, να 

επανασυστηθούν στον πελάτη-επισκέπτη; 


