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Κεφάλαιο 1:  Η αναγκαιότητα για ένα θεσμικό Κέντρο 

1.1. Τεκμήρια Αναγκαιότητας 

1.1.1. Η ίδρυση και λειτουργία ενός Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου 

που θα καλύπτει τοπικές ανάγκες των κοινοτήτων του Ταϋγέτου, στεγασμένου στο 

Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας με τη δημιουργική σύμπραξη του Δήμου Καλαμάτας 

(Κοινότητα Αλαγονίας), της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τη συνεργασία θεσμικών 

ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων της Μεσσηνίας προκύπτει ως μια αναγκαιότητα, 

λόγω της ωρίμανσης συνθηκών όπως είναι:  

α) Η επιτυχημένη επταετής (2014-2021) λειτουργία του έργου «Εκπαιδευτικός 

Δρυμός Ταϋγέτου», που συνδέει την Εκπαίδευση και την Έρευνα με τον Ταΰγετο με δράσεις 

κατ’ αρχάς στα έξι χωριά του Ταϋγέτου (Αλαγονία, Αρτεμισία, Καρβέλι, Λαδά, Νέδουσα, 

Πηγές) . 

β) Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της Εκπαίδευσης στον 

Ταΰγετο από εκπαιδευτικούς, πολίτες και δημιουργικούς εθελοντές.  

γ) Η συνεχώς εξελισσόμενες μορφές τουριστικών και επιμορφωτικών δράσεων 

στον Ταΰγετο, πλέον και από διεθνείς φορείς και επισκέπτες (Διεθνείς αντιπροσωπείες, 

Erasmus+, Δίκτυα Φιλοξενίας).  

δ) Η σταδιακή επαναχρησιμοποίηση του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου 

Αλαγονίας με αειφορικό τρόπο, το οποίο παρέμεινε μέχρι στιγμής ουσιαστικά 

αναξιοποίητο, η οποία γίνεται κοινή ανάγκη όλων και είναι εν μέρει ήδη πραγματικότητα 

παρά την κατάσταση του κτηρίου.  

ε) Η αναζήτηση των τοπικών κοινωνιών για αναπτυξιακές δυνατότητες με τη 

βοήθεια της πολιτείας και η έντονη δραστηριοποίηση των πολιτών, με τους τοπικούς 

πολιτιστικούς συλλόγους των κοινοτήτων να καταβάλλουν προσπάθειες πολιτισμικής και 

κοινωνικής αναζωογόνησης του τόπου τους. 
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στ) Η αυξανόμενη ανάγκη για έρευνα και διάσωση ανθρωπογενών και φυσικών 

στοιχείων του όρους, το οποίο πλήττεται από τα φυσικά φαινόμενα, όπως συμβαίνει και σε 

ολόκληρο το περιβάλλον που υφίσταται τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. 

ζ) Η διάθεση των δημοσίων φορέων για σύμπραξη με κοινό σκοπό την αειφορική 

ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την κλιματική ουδετερότητα των περιοχών του Ταϋγέτου, που 

εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα, πρόσφατα και με συνεργατικές ενέργειες κοινοτήτων του 

Ταϋγέτου.  

η) Η υψηλή συμβατότητα του στόχου αυτού με την εμφανή κατεύθυνση του Δήμου 

Καλαμάτας προς την αειφορική και με κλιματική ουδετερότητα διαχείριση των υποδομών 

του, συμπεριλαμβανομένης και της υποψηφιότητας του Δήμου στις 100 κλιματικά 

ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης. 

1.2. Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί   

1.2.1. Όλες οι παραπάνω συνθήκες εκφράζονται από φορείς και πολίτες μέσα από τις 

θετικές προθέσεις όλων για την εξεύρεση μιας οδού αξιοποίησης του Δημοτικού Σχολείου 

Αλαγονίας από τη μια και της επίτευξης γενικότερων δράσεων αειφορικής, βιώσιμης 

ανάπτυξης στον Ταΰγετο που θα συνδυάζει την βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

φιλοξενίας στον Ταΰγετο με την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα:  

α) Ο Δήμος Καλαμάτας, έχει ήδη μεριμνήσει για την αποκατάσταση του Δημοτικού 

Σχολείου Αλαγονίας, με σκοπό να υπάρχει μια δημιουργική, εποικοδομητική αξιοποίησή 

του προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και του τοπικού 

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Έχει θέσει υπό την αιγίδα του το έργο 

«Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου» και έχει εκφράσει πολλαπλά την πρόθεσή του για 

αναπτυξιακές, αειφορικές, ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμά τους δραστηριότητες στον 

Ταΰγετο και φυσικά και στην Αλαγονία. Σε σχετική έκδοσή του διατυπώνονται όλα τα 

σημεία ενδιαφέροντος για τον περιηγητή του Ταϋγέτου (Γαζούλης & Πιτάκη, 2015). 

β) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έχει εκφράσει 

έμπρακτα την στήριξη δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και ερευνητικού 

περιεχομένου στον Ταΰγετο, μέσα από τη στήριξή της, την άμεση ανταπόκρισή της στα 
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σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και την παροχή αιγίδας στο έργο 

«Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου». Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 

(στο εξής Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (στο εξής Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας),  το Κέντρο Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία (στο εξής Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καλαμάτας) και την Περιφερειακή 

Ενότητα Μεσσηνίας, έχουν δώσει έμφαση στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του Ταϋγέτου, 

μέσα από την ουσιαστική, βιωματική παιδαγωγική σύνδεση των μαθητών κατ’ αρχάς και 

των οικογενειών τους στη συνέχεια με τον πολιτισμικό, φυσικό και γενικότερα 

περιβαλλοντικό πλούτο του βουνού και των οικοσυστημάτων του.  Στα επτά χρόνια 

λειτουργίας του «Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου», έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές 

δράσεις, προγράμματα, επισκέψεις ομάδων από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με μεγάλο 

όγκο παραγόμενου έργου.  

γ) Οι κοινότητες του Ταϋγέτου του Δήμου Καλαμάτας, Αλαγονία, Αρτεμισία, 

Καρβέλι, Λαδά, Νέδουσα, Πηγές, έχουν εκφραστεί έμπρακτα θετικές σε νέες μορφές 

δραστηριοποίησης, με τη φιλοξενία μαθητικών και παιδαγωγικών ομάδων επισκεπτών σε 

εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, με το θερμό άνοιγμα των υποδομών τους στους 

επισκέπτες, ενήλικες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αναπτύσσουν συλλογές, μουσεία και 

χώρους πολιτιστικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος αποδεικνύοντας έτσι μια ιδιαίτερη 

δυναμική στην πράξη.  

δ) Η Κοινότητα Αλαγονίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας έχουν εκφράσει 

την θέληση και σε ένα βαθμό την αγωνία τους για την αξιοποίηση του Δημοτικού Σχολείου 

Αλαγονίας, σε ένα πλαίσιο όπου η πολιτεία δείχνει στην πράξη το ενδιαφέρον της για την 

ανάπτυξη του Ταϋγέτου και την ενίσχυση της τοπικής ζωής, ώστε να μην περιθωριοποιείται 

ο τόπος και η ζωή σε αυτόν, λόγω της απόστασης από τον αστικό ιστό αλλά και λόγω του 

υψομέτρου και των γεωμορφολογικών δυσκολιών πρόσβασης. Έχουν φιλοξενήσει 

μαθητικές, παιδαγωγικές και σπουδαστικές ομάδες από την Ελλάδα και τον κόσμο, με 

πρωτοβουλία δημιουργίας δομής φιλοξενίας (ΔΚ, 2021ε) και έχουν δημιουργήσει θεσμικές 

δράσεις προς την κατεύθυνση της Έρευνας, της Επιμόρφωσης και της Εκπαίδευσης, όπως το 

«Ορεινό Θερινό Σχολείο» (ΠΣΑ, 2021α), και η «Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου» (ΔΚ, 2021γ, 

2021στ), στο πλαίσιο των οποίων στο μέτρο του δυνατού έχει αξιοποιηθεί και το κτήριο του 

Δημοτικού Σχολείου Αλαγονίας. Παράλληλα, έχουν μεριμνήσει για τη δόμηση ενός 
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σημαντικού σώματος τόμων βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τη ΔΠΕ Μεσσηνίας και έχουν 

αναφερθεί επίσημα στην προοπτική δημιουργίας μιας σημαντικής βιβλιοθήκης με ιστορικά 

τεκμήρια εκπαίδευσης και πολιτισμού (ΔΚ, 2021α). Σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία και 

το περιβάλλον δραστηριοποιούνται έμπρακτα τόσο με τις τοπικές περιβαλλοντικές τους 

συνήθειες κυκλική οικονομίας (ΔΣΚ, 2021  ΟΑΤ, 2021α  ΠΣΑ, 2021β) και έχουν καταθέσει 

σχετική πρόταση στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της Καλαμάτας στις «100 κλιματικά 

ουδέτερες πόλεις ως  το 2030» της Ευρώπης (ΔΚ, 2021β). Δραστηριοποιούνται, επίσης, στην 

ανάδειξη ιδιαίτερων τοπικών περιβαλλοντικών στοιχείων του Ταϋγέτου, όπως είναι τα 

μονοπάτια (ΟΕΚΑ, 2019) και τα αρδευτικά κανάλια των χωριών (ΔΚ, 2021δ). 

ε) Επιστημονικοί και Ακαδημαϊκοί φορείς που μέχρι στιγμής έχουν εκφράσει την 

βούλησή τους για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας, Επιμόρφωσης, 

Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Τουρισμού που συνάδει με τις δράσεις αυτές (Επιστημονικού 

Τουρισμού [Science & Scientific Tourism], Επιμορφωτικού, Ερευνητικού & Εκπαιδευτικού 

Τουρισμού [educational tourism] και Πολιτισμικού Τουρισμού [Cultural Tourism]) (Εικόνα 1) 

και αρκετοί εξ αυτών δραστηριοποιούνται ήδη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα  

(αλφαβητικά) α) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών β) την Ελληνική 

Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, γ) τον Ελληνικό Σύλλογο Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl 

Orff δ) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ε) το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

στ) Σχετικά με τη μουσειακή κουλτούρα στον Ταΰγετο, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι 

στις κοινότητες του Ταϋγέτου υπάρχει ήδη το Λαογραφικό Μουσείο και Πινακοθήκη 

Αρτεμισίας (ΛΜΑ, 2022), το Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαδά, η Ιδιωτική 

Λαογραφική Συλλογή Μιχάλη Αντωνόπουλου και τοπικές συλλογές που αναπτύσσονται από 

πολίτες, οι οποίοι μεριμνούν, συλλέγουν και παρουσιάζουν τα εκθέματα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις προτείνεται η ανάπτυξη συλλογών και μουσείων τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ 

υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες συλλογές που φυλάσσονται στην Κοινότητα Αλαγονίας όπως:  

i) το σπίτι που γεννήθηκε ο Νικηταράς το οποίο διαμορφώνεται σε Μουσείο στη Νέδουσα,  

ii) Η Ιστορική Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων, που μεταφέρεται 

στον Ταΰγετο, καθώς και  

iii) Η Ιστορική βιβλιοθήκη Τ.Π.Ε., του Μουσείου Γραμματισμού, που επίσης 

μεταφέρεται στον Ταΰγετο,  
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iv) Η βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας, η οποία φυλάσσεται στην Αλαγονία,  

v) Η συλλογή εκθεμάτων Αγροτικής Διοίκησης, που λειτούργησε πιλοτικά στο 

Κοινοτικό Κατάστημα Αλαγονίας, με σκοπό να καλύψει ολόκληρο τον Ταΰγετο (Εικόνα 12) 

και έχουν διατυπωθεί προτάσεις για ίδρυση:  

vi) Μουσείο δρώμενου Ευετηρίας της Νέδουσας, που θα συγκεντρώσει τεκμήρια 

και μαρτυρίες για το μοναδικό αυτό δρώμενο της Νότιας Ελλάδας, αποδίδοντάς τα στο 

κοινό (πρωτίστως στα Σχολεία) και προτείνεται να στεγαστεί στο κτίριο του παλιού 

Δημοτικού Σχολείου της Νέδουσας όταν αυτό επισκευαστεί. 

vii) «Μουσείου Πατάτας», στα πρότυπα των αντίστοιχων μουσείων πατάτας που 

υπάρχουν σε όλο τον κόσμο (Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Η.Π.Α.) ή και σχετικού λαογραφικού μουσείου, δεδομένης της σύνδεσης της Πατάτας με την 

περιοχή αλλά και το ιστορικό κτήριο «Παταταποθήκη» (OAT, 2021), το οποίο θα μπορούσε 

να στεγαστεί στο εν λόγω κτήριο. 

viii) «Μουσείου Ξύλου και Δάσους» (wood museum), λόγω της παράδοσης του 

Ξυλοπριστηρίου, της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό, αλλά και τα 

εκθέματα που προκύπτουν από τα χαλάσματα του κατεστραμμένου κτηρίου (ΟΑΤ, 2021β), 

το οποίο χωροταξικά θα μπορούσε να συνδυαστεί με το χώρο του Ξυλοπριστηρίου. 

ix) «Μουσεία Λαϊκού Πολιτισμού» και παλιότερα «Λαογραφικά Μουσεία», για να 

στεγάσουν πολλά εκθέματα του αγροτικού λαϊκού πολιτισμού του άμεσου παρελθόντος 

των χωριών. Ο τύπος αυτός μουσείου πραγματώνεται ήδη στη συλλογή του Λαογραφικού 

Μουσείου Αρτεμισίας και θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως ένα δίκτυο εκθέσεων 

προσβάσιμων κυρίως από τις μαθητικές ομάδες που επισκέπτονται τον Ταΰγετο. 

x) «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ταϋγέτου», το οποίο «θα περιλαμβάνει την 

γεωλογία, την χλωρίδα και την πανίδα του ορεινού όγκου. Θα αποτελεί το κέντρο 

πληροφόρησης για όλες τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, με ετήσιες εκδηλώσεις 

για σχολεία και πανεπιστήμια» (Αντωνόπουλος, 2022). 

ζ) Οι πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς που μέχρι στιγμής έχουν εκφράσει 

βούληση είναι αρκετοί και ο κατάλογός τους είναι διαρκώς αυξανόμενος, δεδομένου ότι 
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πολλοί από αυτούς δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς όπως 

το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, ο  Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, o 

Πεζοπορικός Σύλλογος «Ευκλής», ο  Σύλλογος Φίλων Φυσικής Καλλιέργειας καθώς και 

ποδηλατικοί σύλλογοι δραστηριοποιούνται ήδη στον Ταΰγετο.  

η) Η επιστημονική κοινότητα, διαρκώς δείχνει το ενδιαφέρον της με επιστημονικά 

συγγράμματα και μελέτες τόσο για το φυσικό περιβάλλον και την βιοποικιλότητα του 

Ταϋγέτου (Γεωργιακάκης κ.ά., 2011α, 2011β  Γρίβας κ.ά. 2012), τη χαρτογραφική κάλυψη 

του όρους (Λιαρίκος κ.ά., 2012) και τις αναπτυξιακές του προοπτικές (Παπαδοπούλου & 

Στρατηγέα, 2012). Ειδικά προς την κατεύθυνση της βιωματικής προσέγγισης του 

περιβάλλοντος στην Σπάρτη υπάρχει το «Βοτανικό και Γεωλογικό Μουσείο Ταϋγέτου». 

θ) Οι τοπικοί ερευνητές και συγγραφείς αναδεικνύουν τον πολιτιστικό και 

λαογραφικό πλούτο της περιοχής, καθώς και τα πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία, που 

ακόμη δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και υπάρχουν πολλά να ερευνηθούν 

(Αθανασόπουλος, 2018α, 2018β,  Καλαμαράς, 2001, 2003  Πετράκος, 2005, 2012  

Ροβολής, 2011, 2020  Χρισταθάκης, 1989), παρότι τα πρώτα συγγράμματα ανάγονται στις 

αρχές του προηγούμενου αιώνα (Μασουρίδης, 1936). Η πολιτιστική ιστορία του Ταϋγέτου 

εκκινεί από την αρχαιότητα (Αθανασόπουλος, 2018α  ΠΣΑ, 2021γ) και το σύνολο των 

πολιτισμικών στοιχείων των χωριών συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πλέγμα αξιοθέατων, που 

θα δει ο επισκέπτης και θα διερευνήσει (Κουτουμάνος & Σταυρόπουλος, χ.χ.).  

1.2.2. Όλα τα παραπάνω, αναμφισβήτητα, συναινούν στην παραδοχή της μεγάλης 

αναγκαιότητας που υπάρχει να δημιουργηθεί ο φορέας του Ερευνητικού και 

Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου και της εξαιρετικής συγκυρίας να στεγαστεί στο 

Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας με μια δομή πολυδιάστατη και ταυτόχρονα αποτελεσματική 

δεδομένου ότι:  

α) Ένας μεγάλος όγκος των προαναφερομένων δραστηριοτήτων και των σχετικών 

μελλοντικών δυναμικών εδράζει κατ’ αρχάς στην Αλαγονία. 

β) Γεωγραφικά ο χώρος εξυπηρετεί αφενός γιατί ευρίσκεται επί της κεντρικής οδού, 

αφετέρου γιατί χιλιομετρικά βρίσκεται σε κοντινές αποστάσεις για τις τέσσερις κοινότητες 

(Αλαγονία, Αρτεμισία, Νέδουσα, Πηγές) και σχετικά κοντινή για τις άλλες δύο (Λαδά, Καρβέλι). 
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γ) Η παρούσα μελέτη συλλέγει τις δραστηριότητες εκείνες και καταγράφει τις 

υποδομές που κρίνονται απαραίτητες ώστε με την υπάρχουσα κατάσταση του κτηρίου να 

μπορεί να γίνει σχετικά άμεση στέγαση του Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου 

Ταϋγέτου στο χώρο, με μικρά και εύλογα κόστη, με συνεισφορές υλικών από τις ήδη 

υπάρχουσες συλλογές τεκμηρίων και χωρίς να χρειάζεται εκ του μηδενός μια εκκίνηση 

δημιουργίας της δομής αυτής.  

1.2.3. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που θα ικανοποιήσει άμεσα το Ερευνητικό και 

Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου, στεγασμένο στο Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας, υπάρχει ήδη 

μια μεγάλη ετοιμότητα σε πρόσωπα, φορείς, υποδομές και σχεδιασμούς δράσεων, καθώς 

αυτά υπάρχουν μέσα σχεδόν από το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων (οι 

οποίες και οδηγούν στην αναγκαιότητα του Κέντρου αυτού) μέσα από το ήδη υπάρχον 

πρόγραμμα του «Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου». Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

παρατίθεται στο φυλλάδιο της Εικόνας 2, όπου αποτυπώνονται τα πρώιμα χαρακτηριστικά 

λειτουργείας του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου, σε μία συνεργασία με την Κοινότητα 

Αλαγονίας για τη διοργάνωση ενός καινοτόμου βιωματικού εργαστηρίου για παιδιά. Επίσης 

παρατίθεται ενδεικτική αφίσα διοργάνωσης των πρώτων εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών 

περιηγήσεων σε μονοπάτια (Εικόνα 3), που διανοίχθηκαν μετά από ανοιχτή πρόσκληση 

δημιουργικών εθελοντών (Εικόνα 4). Τέλος, ενδεικτικά παρατίθεται το πρώτο πρόγραμμα 

λειτουργίας του έργου «Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου», το οποίο υλοποιήθηκε το έτος 2021-

2022 (Εικόνα 5). 

1.2.4. Γι’ αυτό και προτείνεται στην ολοκληρωμένη του μορφή, το Κέντρο αυτό να 

αποτελεί ένα «Ερευνητικό Επιμορφωτικό Κέντρου Ταϋγέτου» στο πλαίσιο του 

«Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου», ο οποίος μπορεί να υιοθετηθεί περαιτέρω από την 

πολιτεία και τον Δήμο Καλαμάτας, στο πρότυπο των αντίστοιχων «Εκπαιδευτικών Δρυμών» 

(Educational Forest) που λειτουργούν διεθνώς. Ακολουθεί αναλυτικά η Μελέτη 

Σκοπιμότητας της στέγασης ενός «Ερευνητικού Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου» (στο 

εξής «Κέντρο»), στο πλαίσιο του «Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου», στο κτήριο του 

πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλαγονίας.  
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Εικόνα 1: Ενδεικτικά έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
δραστηριότητες στον Ταΰγετο από θεσμικούς φορείς 
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Εικόνα 2: Φυλλάδιο από διοργάνωση του 2018 

Εικόνα 3: Αφίσα για τα μονοπάτια 

Εικόνα 4: Πρόσκληση δημιουργικών εθελοντών  
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Εικόνα 5: Αφίσα και πρόγραμμα Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου 
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Κεφάλαιο 2. Γενική Περιγραφή Κέντρου 

2.1. Περιεχόμενο Μελέτης  

2.1.1. Στην παρούσα μελέτη:  

α) καταγράφεται η αναγκαιότητα και διερευνάται η δυνατότητα ίδρυσης και 

λειτουργίας ερευνητικού και επιμορφωτικού κέντρου με κύριο αντικείμενο τον Ταΰγετο σε 

όλες τις ερευνητικές και επιμορφωτικές εκφάνσεις του και  

β) καταγράφεται η συμβατότητα και διερευνάται η δυνατότητα στέγασης του Κέντρου 

αυτού στο Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας. 

2.1.2. Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου με έδρα το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί 

ευνοϊκή συγκυρία για την επίτευξη της άμεσης ενεργοποίησης της μελέτης αυτής που θα 

οδηγήσει στην άμεση ανακούφιση των πολλαπλών αναγκών συνέχισης και επαύξησης 

δραστηριοτήτων που ήδη συμβαίνουν στον Ταΰγετο. Η συγκεκριμένη περιγραφή δεν 

λειτουργεί περιοριστικά ως προς τους χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά 

αντιθέτως αποτελεί μια ευκαιρία για αναπτυξιακές ερευνητικές και επιμορφωτικές 

δραστηριότητες σε όλες τις ενδιαφερόμενες κοινότητες του Ταϋγέτου, σε όλες τις 

περιφερειακές ενότητες που τυχόν ενδιαφέρονται, εκτός της Μεσσηνίας.  

2.1.3. Συνδυάζονται η εμπειρικά και προφορικά καταγεγραμμένη θετική πρόθεση 

των θεσμικών φορέων που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και να ωφεληθούν από την 

δημιουργία του Κέντρου που είναι:  

α) φορείς της  Δημόσιας Εκπαίδευσης, δια της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υφιστάμενων αυτής δομών και 

στελεχών,  

β) η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δια της Κοινότητας Αλαγονίας και του Δήμου Καλαμάτας 

και των υφιστάμενων δομών που σχετίζονται με την επιμορφωτική, ερευνητική, 

πολιτιστική, τουριστική και γεωφυσική ανάπτυξη του Δήμου Καλαμάτας, 
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γ) οι Τοπικοί Αναγνωρισμένοι Θεσμικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι που 

δραστηριοποιούνται στον Ταΰγετο αναγνωρισμένοι από την πολιτεία και που κατά 

παράδοση εκφράζουν την πλειοψηφία των πολιτών σε μείζονα τοπικά ζητήματα που 

αφορούν τον πολιτισμό και τις υποδομές του τόπου.  

δ) Πολιτειακοί ακαδημαϊκοί φορείς και θεσμοί που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα 

και την Επιμόρφωση και θα ανταποκριθούν στη δυνατότητα συμμετοχής τους στο έργο του 

Κέντρου.  

2.1.4. Έτσι, το Κέντρο θα έχει τη μορφή δομής του Δημοσίου, με σύμπραξη 

δημοσίων υπηρεσιών και φορέων και συμμετοχή καταρχήν ενδιαφερομένων 

αναγνωρισμένων θεσμών. Προτείνεται να συσταθεί από κοινού:  

α) από το Δήμο Καλαμάτας με ακόλουθη εκπροσώπηση από κάθε κοινότητα που 

διαθέτει υποδομή για στέγαση των δραστηριοτήτων του Κέντρου και με εκπρόσωπο ή 

εκπροσώπους που ορίζονται από το Δήμο βάσει εσωτερικών δικών του διαδικασιών,  

β) από  την Δημόσια Εκπαίδευση, με τρόπο που θα ορίσει η Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ο αρμόδιος γεωγραφικά 

φορέας και με βάση εσωτερικές διαδικασίες και 

γ) από τον ή τους Πολιτιστικό/ούς Σύλλογο/Συλλόγους που αποδεδειγμένα θα 

διαθέσουν υποδομές και εξοπλισμό, οπότε θα χρειάζεται διοικητικά να υπάρχει επιπλέον 

διαχείριση, με εκπροσώπηση που εσωτερικές τους διαδικασίες θα ορίζουν.  

2.1.5. Σχετικά με την οικονομική λειτουργία, το Κέντρο ως δομή μπορεί να διατηρεί 

άτυπο οικονομικό προϋπολογισμό προκειμένου να υπάρχει μια ρεαλιστική και χρηστική 

εικόνα της λειτουργίας του σε οικονομικό επίπεδο, μια και πρόκειται για ένα καινοτόμο 

έργο με ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τρόπο που θα εξελιχθεί. Ωστόσο, οι χρηματοδοτικές 

εκροές και ενδεχόμενες χρηματοδοτικές εισροές που τυχόν θα εμφανιστούν στο μέλλον 

αφορούν τους ισολογισμούς των φορέων που συμπράττουν κατανεμημένες με τον τρόπο 

που οι φορείς από κοινού θα συμφωνήσουν. Συνεπώς πρακτικά το Κέντρο αν και είναι 

Δημόσια Δομή, λειτουργεί χωρίς ειδική δαπάνη για το Δημόσιο και όλες οι δαπάνες που το 
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αφορούν εντάσσονται στους προϋπολογισμούς των συμπραττόντων φορέων και 

προβλέπονται από αυτούς χωρίς να τους επιβαρύνουν.  

 2.1.6. Ως προς την ταυτότητά του, το Κέντρο λόγω των δραστηριοτήτων και του 

χαρακτήρα του οφείλει να έχει: 

α) Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Πολιτιστικό (Educational, Scientific, Cultural) 

χαρακτήρα,  

β) προσανατολισμό προς την Αειφορική Ανάπτυξη (Sustainable Development) και 

τους στόχους που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε. στο πλαίσιο της Agenda 2030, παραμένοντας στο ίδιο 

πνεύμα και μετά το έτος 2030, 

γ) προσανατολισμό προς την κλιματική ουδετερότητα (climate neutrality), την 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης (climate crisis) και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

αποτυπωμάτων (environmental footprint), όπως είναι το ενεργειακό αποτύπωμα (energy 

footprint), το αποτύπωμα άνθρακα (CO2 Footprint), το ακουστικό αποτύπωμα (Acoustic 

Footprint) και άλλα,  

δ) κοινωνικό χαρακτήρα, βάσει του οποίου θα δίνει προτεραιότητα στο κοινωνικό 

έργο της έρευνας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προς το κοινωνικό 

σύνολο. 

2.1.7. Επίσης το Κέντρο ως καινοτόμο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει όλες τις 

προβλεπόμενες επικοινωνίες με τους εθνικούς φορείς Έρευνας, και Επιμόρφωσης, σε 

θεσμική και τακτική βάση εφόσον προβλέπεται από τους φορείς αυτούς.  

2.1.8. Σχετικά με την διοικητική και οργανωτική μορφή, παρακάτω θα γίνει εκτενής 

τεκμηριωμένη αναφορά στη δυνατότητα ύπαρξης Διοικητικής Ομάδας και Επιστημονικής 

Ομάδας, με διακριτές αρμοδιότητες και αντίστοιχους «Διοικητικό Υπεύθυνο» και 

«Επιστημονικό Υπεύθυνο», με σκοπό την αποτελεσματική διοίκηση, οργάνωση και 

διαχείριση του Κέντρου.  

2.1.9. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας, το Κέντρο θα πρέπει να έχει μια λιτή και 

αποτελεσματική διαδικασία διοργάνωσης των δράσεων, δεδομένου ότι θα αποτελεί έναν 
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πολυσυλλεκτικό φορέα τόσο ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και ως προς το 

παραγόμενο έργο. Θα πρέπει να διέπεται από:  

α) ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο διοργάνωσης δράσεων που θα περιλαμβάνει 

με ξεκάθαρες διαδικασίες τον προγραμματισμό βάσει δόκιμων στοχοθεσιών, την οργάνωση 

των μέσων, την διαδικασία υλοποίησης και τις ενέργειες αποτίμησης, απολογισμού, 

αρχειοθέτησης και αξιοποίησης των παραγόμενων,  

β) σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες με ξεκάθαρες διασυνδέσεις στο οργανόγραμμα 

τόσο στο επίπεδο των οργανωτικών και επιστημονικών ομάδων, όσο και στο επίπεδο των 

συνεργαζόμενων ατόμων και φορέων εμπλεκομένων σε κάθε έργο,  

γ) ουσιαστική τήρηση αρχείων και απογραφικών στοιχείων, που θα διασφαλίζουν 

τη βιωσιμότητα της οργάνωσης, διοίκησης και παραγωγής έργου στο μέλλον, ανεξάρτητα 

από φορείς και πρόσωπα, με τρόπο που να διασφαλίζεται η τεκμηριωτική, καταγραφική και 

αποθηκευτική – διασωστική ικανότητα του κέντρου,  

δ) φιλοσοφία δίκαιης συμπερίληψης και αναπτυξιακής λογικής, που θα 

ενθαρρύνει κάθε δόκιμη πρόταση και ιδέα, κάθε πρόθεση προσφοράς και ενδυνάμωσης 

του έργου του Κέντρου από Ανθρώπους και φορείς αλλά και 

ε) έναν κοινά αποφασισμένο μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης αλλά και 

βραχυπρόθεσμης προοπτικής σχεδιασμό με συγκεκριμένη πολιτική δράσεων με 

εκπεφρασμένες προτεραιότητες, το οποίο θα αποτελεί απαρχή για την τεκμηριωμένη λήψη 

αποφάσεων.  

2.1.10. Σε ό,τι αφορά τις υλικές υποδομές, πέραν των κτηριακών εγκαταστάσεων 

που θα φιλοξενούν το Κέντρο, οι υποδομές του αν και θα περιλαμβάνονται σε αυτό ως 

πάγια στοιχεία της υλικής του υπόστασης, θα διατηρούν την κυριότητα των παρόχων τους 

που ενδέχεται να είναι και συμμέτοχοι στην διοικητική ή την επιστημονική λειτουργία του 

Κέντρου, καθώς θα πρόκειται για ποικίλων προελεύσεων υλικά στοιχεία. Ενδεικτικά 

αναφέρονται:  

α) τα βιβλιογραφικά τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αλαγονίας, τα οποία φυλάσσονται στο Κοινοτικό Κατάστημα,  
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β) τα βιβλιογραφικά και αρχειακά τεκμήρια των δύο βιβλιοθηκών του Εργαστηρίου 

Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, που φυλάσσονται στο Κοινοτικό Κατάστημα 

και το Μουσείο Γραμματισμού,  

γ) ειδικές συλλογές εκθεμάτων του Μουσείου Γραμματισμού, που προορίζεται να 

διατεθεί ως κινητή συλλογή στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου, 

δ) εξοπλισμός μηχανοργάνωσης και συνεδριακών δραστηριοτήτων που διαθέτουν 

τόσο το Μουσείο Γραμματισμού, όσο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας, ενδεχομένως 

και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς (Η/Υ, προτζέκτορες, περιφερειακά Τ.Π.Ε.), 

ε) εξοπλισμός «σταθμού βιβλιοδεσίας», για την επεξεργασία, συντήρηση και 

διάσωση έντυπων τεκμηρίων αλλά και την παραγωγή έντυπου υλικού του Κέντρου, μικρής 

κλίμακας για τις ανάγκες διανομής πληροφοριακού υλικού και άλλων τεκμηρίων, 

στ) εξοπλισμό επίπλωσης που αφορά στην φιλοξενία κοινού (συνεδριακές δράσεις, 

ημερίδες κ.λπ.) και εν μέρει είναι ήδη διαθέσιμος σε απλή μορφή, 

η) εξοπλισμό επίπλωσης που αφορά τα βιβλιοστάσια και τον βιβλιοθηκονομικό 

σταθμό της βιβλιοθήκης,  η προμήθεια του οποίου είναι σε εξέλιξη, σε συνεργασία της 

Κοινότητας Αλαγονίας και του Δήμου Καλαμάτας,  

θ) εξοπλισμό λειτουργικών γραφείων και σταθμών εργασίας του Κέντρου για το 

διοικητικό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, 

ι) εξοπλισμό σίτισης για την λειτουργία μικρών σταθμών ελαφριάς σίτισης και καφέ 

τόσο κατά τις ώρες παραγωγής έργου όσο και κατά τις εκδηλώσεις, που διατίθεται με τη 

μορφή υποδομών μηδενικών απορριμμάτων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαγονίας,  

ια) αποθηκευτικό υλικό, κυτία, ράφια κ.λπ. τα οποία θα χρησιμεύουν για διάφορες 

περιστάσεις αποθήκευσης υλικών, 

ιβ) εκθετήρια ή σημεία έκθεσης αντικειμένων και εκθεμάτων των συλλογών που θα 

λειτουργούν ως «μουσείο», όπως ενδεικτικά έχει προταθεί από φορείς, πρόσωπα και 

επιστήμονες, που προσφέρονται για «Εθνογραφικό (Λαογραφικό) Μουσείο», «Μουσείο 
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Φυσικής Ιστορίας», «Γεωλογικό Μουσείου», «Μουσείο Πατάτας», «Μουσείο Αγροτικής 

Ζωής», «Μουσείο Βουνού» κ.λπ.  

2.1.11. Το Κέντρο οφείλει να λειτουργεί με βάση δύο αρχές που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τυπικές δυσχέρειες που προκύπτουν σε ανάλογα αναπτυξιακά, συλλογικά 

και καινοτόμα έργα:  

α) Αφενός, υπάρχει ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή που απλοϊκά θα την 

διατυπώναμε με την λαϊκή έκφραση «έργα και όχι λόγια» και μάλιστα άμεσα, καθώς θα 

πρέπει να σχεδιάζονται «πράγματα που γίνονται», αλλά και αντίστροφα να «γίνονται 

πράγματα που σχεδιάζονται». Κι αυτό γιατί τόσο το Σχολείο ως κτήριο στη συνείδηση των 

πολιτών είναι εγκαταλελειμμένο και – θα λέγαμε - «συνώνυμο»  της δυσπραγίας των 

θεσμικών φορέων, που προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, αντίθετα με το 

συναισθηματικό δέσιμο των ανθρώπων με το σχολείο. Για το σκοπό αυτό στη μελέτη αυτή 

καταγράφονται ρεαλιστικές δυνατότητες και υπάρχει σχεδιασμός που είναι άμεσα 

υλοποιήσιμος με πόρους και δυνατότητες που ήδη υπάρχουν. 

β) Αφετέρου, είναι ανάγκη το έργο αυτό να υλοποιηθεί με τρόπο ανοικτό, 

συμπεριληπτικό, αναπτυξιακό και πολλαπλασιαστικό, που δεν θα αποκλείει δόκιμες και 

στο πνεύμα του έργου προτάσεις, αλλά θα ανοίγει δρόμους και δε θα αφήνει περιθώρια σε 

μονομέρειες, αποκλεισμούς και άλλες στρεβλώσεις που σχετίζονται με μη κοινωνική και 

δίκαιη χρήση μορφών ισχύος που κάποιος μπορεί να κατέχει.  
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Κεφάλαιο 3. Περιγραφή Οργάνωσης και Λειτουργίας 

3.1. Στοιχεία ανάπτυξης των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας  

Η εμπειρία έχει δείξει πως παράγοντες που θα επηρεάσουν την Οργάνωση και τη 

Λειτουργία ενός Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου είναι:  

3.1.1. Σε ό,τι αφορά την στέγαση των υποδομών, η ολοκλήρωση της 

κατασκευαστικής επάρκειας του χώρου και η διατήρησή της αποτελούν βασική 

προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου, δεδομένου ότι ο χώρος υποβάλλεται όλο 

το χρόνο στις δοκιμασίες των ακραίων καιρικών φαινομένων και των γεωλογικών 

μεταβολών λόγω των φαινομένων αυτών. Μετά την επισκευή των υπαρχόντων ελλείψεων 

(ελαττωματικά παράθυρα, εισροές υδάτων, τρωκτικά και παράσιτα οροφής, σύστημα 

θέρμανσης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μερική στεγανοποίηση τοιχίων και άλλες μικρής 

κλίμακας επισκευές) οι οποίες καθιστούν μη πλήρως χρησιμοποιήσιμο το κτήριο και το 

διατηρούν επισφαλές για τη στέγαση υποδομών, θα πρέπει να υπάρχει διαρκής μέριμνα 

επιτόπιου ελέγχου και συντήρησης για την πρόληψη τυχόν μικροπροβλημάτων, που θα 

γίνεται από άτομα με σύντομη και άμεση πρόσβαση στο χώρο, κατά προτίμηση σε 

καθημερινή βάση. Για το λόγο αυτό προτείνεται είτε η μέριμνα της Κοινότητας Αλαγονίας 

από πρόσωπο που η Κοινότητα θα ορίσει (ενδεικτικά αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι 

επιστήμονες που παρέχουν κοινωνικό έργο στο πρόγραμμα «Solidarity Corps – 

φιλοξενούμενοι Υπνωτηρίου Κοινότητας Αλαγονίας, οι εποχικοί προσλαμβανόμενοι της 

Κοινότητας Αλαγονίας, ή εντεταλμένοι δημιουργικοί εθελοντές, μέλη του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Αλαγονίας κ.α.). Σε περίπτωση που οι καθημερινές δραστηριότητες του Κέντρου 

οδηγήσουν στη μόνιμη παρουσία ενός Εκπαιδευτικού Δημόσιας Εκπαίδευσης αυξημένων 

προσόντων για συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο, όπως υποδοχή μαθητικών και 

παιδαγωγικών ομάδων στο πλαίσιο των προγραμμάτων των ΚΕΠΕΑ ή άλλων εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σχολικών μονάδων, σε περίπτωση που αποφασιστεί να υπάρχουν εργασίες 

που αφορούν στο αρχειακό και ερευνητικό έργο, τη βιβλιοθήκη κ.λπ., τυχόν εκπαιδευτικός 

που θα παρίσταται καθημερινά ή συχνά, θα μπορεί σε συνεργασία με την Κοινότητα 

Αλαγονίας να καταστήσει αυτόν τον έλεγχο και την μέριμνα σε τακτική βάση εφικτό. Μείζον 
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ζήτημα, λοιπόν, είναι η ει δυνατόν καθημερινή παρουσία ειδικευμένων ατόμων στο 

Κέντρο για να το διατηρούν ασφαλές και να προλαμβάνονται προβλήματα.  

3.1.2. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό του έργου του Κέντρου, αυτός μπορεί να 

διαχωριστεί σε:  

α) Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που αφορά σχεδιασμούς πέραν του ενός ή των δύο 

ετών (ημερολογιακών ή εκπαιδευτικών) και σχετίζεται με την μακρόπνοη ερευνητική 

πολιτική και επιμορφωτική πολιτική που χαράσσεται από τη συνεργασία της Επιστημονικής 

και της Διοικητικής Ομάδας διαχείρισης του Κέντρου, όπως αυτές περιγράφονται σε 

επόμενο σχετικό κεφάλαιο.  Ενδεικτικός άμεσος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός θα 

μπορούσε να είναι, για παράδειγμα δραστηριότητες στη βάση των δεκαεπτά στόχων της 

Agenda 2030 του Ο.Η.Ε., στη βάση των αναπτυξιακών σχεδιασμών του Δήμου Καλαμάτας 

για τον Ταΰγετο και το περιβάλλον της Καλαμάτας, στη βάση άλλων εθνικών στόχων, 

στρατηγικών και σχεδιασμών κ.λπ. 

β) Μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, που μπορεί να αφορά το έτος ή τα έτη αν εντάσσεται 

σε ένα πλάνο περισσότερων ετών, π.χ. πέντε έως δέκα ετών, ή να αφορά διάστημα 

μικρότερο του έτους, αλλά μεγαλύτερο του ενός ή δύο μηνών. Ο μεσοπρόθεσμος 

σχεδιασμός βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα σε βάθος χρόνους σχέδια και στις μικρές 

και έκτακτες δραστηριότητες που θα περιγραφούν ως βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Στο 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η σχολική χρονιά, η 

ακαδημαϊκή, η σπουδαστική χρονιά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις εκπαιδευτικές 

μονάδες που κάνουν τον ετήσιο σχεδιασμό τους. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, στο 

μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί να σχετίζεται με τις δράσεις του έτους και να συνδέεται με 

τον προηγούμενο και επόμενο σχεδιασμό στη βάση μιας απογραφής και ενός 

προϋπολογισμού – προγραμματισμού δράσεων έτους. Σε αυτό το σχεδιασμό 

περιλαμβάνεται η ένταξη των συνεργασιών με τους φορείς, τις σχολικές μονάδες τους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, τους θεσμούς και τα πρόσωπα που δρουν θεσμικά και 

πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον Ταΰγετο ή σε σχέση με τον Ταΰγετο για το επόμενο 

έτος.  
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γ) Βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος αφορά είτε την επιτυχή εκτέλεση των 

μερών μεγαλύτερων σχεδιασμών είτε να αφορά έκτακτα γεγονότα δράσεις κ.λπ. στα οποία 

το Κέντρο θα ανταπεξέρχεται προκειμένου να παραμένει δραστήριο, επίκαιρο, 

αποτελεσματικό και κοινωφελές. Ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται έκτατες περιπτώσεις, 

ανάγκες και συνθήκες για έκτακτες ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις, για δράσεις 

πολιτιστικού, μουσειακού, καταγραφικού, εθνογραφικού και άλλου περιεχομένου το 

Κέντρο θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέρχεται με τον κατάλληλο σχεδιασμό.  

3.1.2.1. Τα στάδια κάθε σχεδιασμού θα πρέπει να προβλέπουν την τυπική 

διαδικασία που έχει καθιερωθεί για όλες τις μεθοδολογίες παραγωγής έργου, είτε 

πρόκειται για έρευνα, είτε για πρότζεκτ, είτε για άλλες δράσεις που χρήζουν διαχείρισης. 

Έτσι τα στάδια είναι:  

α) Ο Προγραμματισμός, στη βάση του ημερολογιακού χρόνου όπου καταγράφονται 

οι ενέργειες, τα πρόσωπα, οι χώροι και ο συνδυασμός όλων των πόρων, με τη σύμφωνη 

γνώμη των ομάδων της Διοικητικής και της Επιστημονικής υπευθυνότητας του Κέντρου.  

β) Το στάδιο της Οργάνωσης των μέσων και των πόρων, η εξεύρεσή τους, 

τακτοποίησή τους η προετοιμασία κάθε διαδικασίας που θα τους καταστήσει λειτουργικούς 

και της οργάνωσης θεμάτων που αφορούν στον ανθρώπινο παράγοντα, σε πρόσωπα, 

υπηρεσίες και εργασίες που θα πρέπει να γίνουν. 

γ) Η Υλοποίηση, που αφορά τις πραγματικές δράσεις και τα πεπραγμένα, τις 

δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα, τις επικοινωνίες, τις παραγωγές και τις δημιουργίες 

του κέντρου.  

δ) Ο Έλεγχος που θα πρέπει να υλοποιείται βάσει σχεδιασμού, ώστε να 

προσμετράται η επίτευξη των στόχων και να καταγράφονται τα περιθώρια βελτίωσης, οι 

νέες προτάσεις για να είναι οι μελλοντικοί προγραμματισμοί πιο αποτελεσματικοί.   

3.1.2.2.  Σχετικά με το εύρος των δραστηριοτήτων, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:  

α) Από τον τομέα της Εκπαίδευσης ενδεικτικά αναφέρουμε τις καταγραφές πεδίου 

που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγικές ομάδες των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων και αφορούν σε χαρτογραφήσεις των δέντρων, σε γεωμορφολογικές 
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παρατηρήσεις, σε καταγραφές ηχοτοπίων (soundscapes), σε καταγραφές αρχιτεκτονικών 

στοιχείων πολιτισμικής κληρονομιάς (ξερολιθιές, πετρόχτιστες κατασκευές, διαμορφώσεις 

κατασκευών), στην καταγραφή της βιοποικιλότητας, της παρουσίας ρυπογόνων 

παραγόντων και στοιχείων στο φυσικό περιβάλλον, την παρατήρηση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο Δρυμό κ.λπ. 

β) Από τον τομέα της Τοπικής Αγροτικής Παραγωγής, διερευνώνται από τους 

πολίτες οι ποιότητες των παραγόμενων ελαίων, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα που 

καταγράφονται με πρωτιές διαγωνιστικού χαρακτήρα στην αγροτική παραγωγή, 

εφαρμόζονται νέες μορφές καλλιέργειας με στοιχεία φιλικής προς το περιβάλλον αγροτικής 

δραστηριότητας, νέα είδη και ποικιλίες φυτών, ενώ δοκιμάζονται ερευνητικά και νέες 

μορφές τροφίμων, διατροφικών προϊόντων, τύπων μεταποίησης διατροφικών υλικών, 

μαγειρικής και συσκευασίας  τροφίμων. 

γ) Από τον τομέα της Ακαδημαϊκής Θεσμικής Έρευνας  το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου και ειδικότερα το Τμήμα Γεωπονίας υπάρχει ένα αξιοσημείωτο υπόβαθρο 

συνεργασίας μελών Δ.Ε.Π. και εργαστηρίων (πρώην Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας). Ο Ταΰγετος έχει 

φιλοξενήσεις δραστηριότητες ερευνητικών και ακαδημαϊκού επιπέδου διοργανώσεων όπως 

συνέδρια ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα Erasmus και Erasmus+. 

3.1.2.3. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η βασική λειτουργία του προτεινόμενου 

Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου θα είναι να παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο 

προσέλκυσης και υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ερευνητικών, 

μελετητικών και άλλων σχετικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες τηρούν τις 

απαραίτητες προδιαγραφές που προτάσσει το πεδίο που ανήκουν, με τον πλέον 

ορθολογικό τρόπο διαχείρισης των διαθέσιμων οικονομικών, περιβαλλοντικών και σε 

ανθρώπινο δυναμικό πόρων, στοχεύοντας να αποτελεί διαρκώς έναν ευέλικτο και 

εποικοδομητικά αναπροσαρμοζόμενο στις τρέχουσες ανάγκες φορέα, ενώ ταυτόχρονα 

θα βασίζεται στις πάγιες διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά που 

αρμόζουν σε έναν φορέα τέτοιας φύσεως. Ακολουθούν εικόνες από ήδη υλοποιημένες 

δραστηριότητες οι οποίες (δραστηριότητες) απετέλεσαν υλικό προς μελέτη για τη 

διαμόρφωση του κεφαλαίου «Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Κέντρου, συνοδευόμενες 

από λεζάντες – επεξηγήσεις ομαδοποιημένες σε ενότητες ως εξής:  
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α) Ερευνητικές δραστηριότητες Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Επισκέψεων από 

Μαθητικές Ομάδες (Εικόνα 6). 

β) Διοργανώσεις βιωματικών παιδικών εργαστηρίων που διερευνούν την 

«Παιδαγωγική του Βουνού», με σχετικά μέσα και θεματικές (Εικόνα 7). 

γ) Καινοτόμες επιμορφωτικές δράσεις για ενήλικες και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

(Εικόνα 8).  

δ) Στοχευμένες παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο και τη χλωρίδα (Εικόνα 9).  

ε)  Ανάπτυξη των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στον Ταΰγετο (Εικόνα 10). 

στ) Διοργάνωση καινοτόμων και πρωτοποριακών μορφών πολιτιστικών δράσεων 

στο βουνό, με ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού (Εικόνα 11). 

ζ) Πιλοτικές δράσεις για την διάσωση της υλικής και άυλης κληρονομιάς με 

ανάπτυξη της μουσειακής κουλτούρας και της μουσειολογίας του βουνού (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπα από εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων 
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Εικόνα 7: Στιγμιότυπα από βιωματικά εργαστήρια για την  «παιδαγωγική του βουνού» 
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Εικόνα 8: Στιγμιότυπα από επιμορφώσεις και δράσεις ενηλίκων  
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Εικόνα 9: Στιγμιότυπα από δραστηριότητες παρέμβασης στη χλωρίδα  
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Εικόνα 10: Εκφάνσεις ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας – λογότυπα και εξώφυλλο έκδοσης 
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Εικόνα 11: Εκφάνσεις ανάπτυξης πρωτοποριακών μορφών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

Εικόνα 12: Εκφάνσεις ανάπτυξης μουσειακής κουλτούρας και της διάσωσης του πολιτισμού 
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Κεφάλαιο 4. Περιγραφή Υποδομών 

4.1. Υπάρχουσες υποδομές  

4.1.1. Η απαρχή των υποδομών θα πρέπει να γίνει με την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ήδη για τις δραστηριότητες, η ύπαρξη των 

οποίων οδηγεί στην αναγκαιότητα δημιουργίας του Ερευνητικού και Επιμορφωτικού 

Κέντρου. Πρέπει όμως να τονιστεί πως πρωτεύουσας σημασίας είναι η δημιουργία του 

Φορέα «Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου», προκειμένου να υπάρχει 

άμεση ανακούφιση στα πολυδαίδαλα υπάρχοντα οργανωτικά σχήματα, μέσα από ένα 

ενιαίο πλαίσιο που θα συντονίσει, θα ενισχύσει και θα επαυξήσει την υπάρχουσα 

δυναμική, ενώ η προτεινόμενη στέγασή του στο Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας επειδή 

είναι άμεσα εφικτή στην βάση της «αρχής της αναλογικής ανταποδοτικότητας» (όσο 

περισσότερο επενδύουν οι φορείς, από το 0% στο 100%, τόσο θα λαμβάνουν 

ανταπόδοση, αλλά η αρχή μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση), αποτελεί μια επιπλέον 

δεύτερη προτεραιότητα. Στη βάση αυτή, οι υποδομές που θα πρέπει άμεσα να 

αναπλαισιωθούν θεσμικά και  να αναδιοργανωθούν υπό το ενιαίο πλαίσιο του Κέντρου 

είναι:  

4.1.1.1. Το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Αλαγονίας ως κεντρικό σημείο έδρας 

του κέντρου και φιλοξενίας των βασικών υποδομών, τόσο του κέντρου όσο και των 

στεγαζόμενων μαθητικών, παιδαγωγικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων σχετικών 

ομάδων. Το κτήριο αυτό διαθέτει μια ιστορική πορεία και παρουσία στο χώρο καθώς η 

αρχική του μορφή (Εικόνα 13, Εικόνα 14, Εικόνα 15) έχει διατηρηθεί μετά την 

ανακατασκευή του (Εικόνα 16, Εικόνα 17, Εικόνα 18, Εικόνα 19). Κατά την ανακατασκευή 

αυτή δημιουργήθηκαν δύο σχετικά ενιαίοι χώροι, δηλαδή:  

 - στο πρώτο επίπεδο (Εικόνα 20), που περιλαμβάνει παράπλευρο διάδρομο στο 

τέλος του οποίου βρίσκονται τουαλέτες και στην αρχή του οποίου βρίσκεται μέρος του 

κλιμακοστασίου και οι δύο χώρου του καυστήρα (χώρος καυστήρα και χώρος δεξαμενής) 

και στον πρώτο όροφο – δεύτερο επίπεδο (Εικόνα 21) στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 

τουαλέτες και μέρος του κλιμακοστασίου, μαζί με έναν επιπλέον δωμάτιο που διαθέτει 
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δική του σκεπή, χωρίς να σκεπάζεται από την ενιαία κεραμοσκεπή. Δεδομένου ότι οι 

τεχνικές βελτιώσεις που αναφέρονται εδώ είναι μικρής κλίμακας, τα παραπάνω 

περιγράφονται με φωτογραφίες και απλό διάγραμμα πρώτου επιπέδου και δεύτερο 

επιπέδου (Εικόνα 22) και όχι με σχέδια, τα οποία θα ήταν χρήσιμα σε μια περαιτέρω 

κλίμακας μελέτη. Δοκιμαστική χρήση του με εξοπλισμό από αυτόν που διαθέτει ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας για τη διοργάνωση Πανηγυριών και άλλων και 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων έδειξε τη δυναμική του χώρου ως επιμορφωτικό και ερευνητικό 

κέντρο, καθώς η πρώτη ομάδα Εκπαιδευτικών που το αξιοποίησε στο πλαίσιο θεσμικής 

επιμόρφωσης (Εικόνα 23) έδωσε πολύ θετική ανατροφοδότηση επάνω στην εμπειρία αυτή 

(Εικόνα 24). Το κτήριο χρήζει βελτιώσεων, οι οποίες είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό, 

είναι αυτονόητες και μπορούν να προσδιοριστούν τόσο με την απλή λογική παρατήρηση, 

όσο και με μια  εμπειρογνωμοσύνη  ήπιου επιπέδου, όταν ζητούμενο είναι να υπάρχει η 

στοιχειώδης λειτουργικότητα του χώρου. Έτσι, αναφορικά οι βελτιώσεις αυτές είναι 

(αναφέρεται η βελτίωση και το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας μέχρι τη στιγμή που θα 

γίνουν):  

α) Συντήρηση ξύλινης στέγης (εσωτερικά) και διασφάλιση απομάκρυνσης των 

τρωκτικών και των παρασίτων με μυοκτονία. Η παρουσία των τρωκτικών έχει δημιουργήσει 

απώλειες στο μονωτικό υλικό, οι οποίες, όμως, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του κτηρίου 

ως προς τις μεταβολές θερμοκρασίας και δεν παρατηρείται εισροή υδάτων ή κάποιο άλλο 

ζήτημα στεγανοποίησης – μόνωσης. Ως εκ τούτου να γίνει μια επιτόπια φραγή των 

διακένων που παρατηρούνται στο ξύλινο εσωτερικό επίπεδο της σκεπής τα οποία είναι είτε 

από κατασκευής είτε από την μεταμόρφωση της ξυλείας με την πάροδο του χρόνου (Εικόνα 

25), ώστε να μην εισέρχονται στο χώρο υλικά από το διάκενο της σκεπής και από τα 

τρωκτικά (Εικόνα 26), ο χώρος είναι λειτουργικός, και ελέγχεται αν είναι και αισθητικά 

καλαίσθητος στο σημείο της σκεπής. Σχετικά με το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας: Αν οι 

φραγές αυτές δεν γίνουν ο χώρος θα είναι εν μέρει λειτουργικός, αλλά θα εγείρονται 

ζητήματα υγιεινής λόγω της σύνδεσης του χώρου με τη σκεπή όπου κυκλοφορούν τρωκτικά 

και θα υπάρχει επισφάλεια για υλικά σε περίπτωση που τα τρωκτικά εισέλθουν στο χώρο. 

Αν γίνουν οι κατάλληλες εργασίες μυοκτονίας – απομάκρυνσης τρωκτικών, ο χώρος θα 

καταστεί πλήρως λειτουργικός και ασφαλής και για υλικά ευαίσθητα στα τρωκτικά. 

Σημειώνεται πως είναι πλήρως ελέγξιμο – όπως διαπιστώνεται δια γυμνού οφθαλμού – το 
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ζήτημα της αποκοπής των τρωκτικών από τη σκεπή με την κατάλληλη τοποθέτηση 

δολωματικών σταθμών και την απομόνωση σημείων πρόσβασης στις τουαλέτες του 

πρώτου ορόφου και εξωτερικά. Σημειώνεται επίσης ότι το σημείο πρόσφυσης του τοιχίου 

με την ξύλινη οροφή προσφέρεται για τοποθέτηση δολωματικών σταθμών μεταξύ κορυφής 

τοιχίου και βάσης οροφής (Εικόνα 27).  

β) Στεγανοποίηση οροφής στο σημείο του φωταγωγού (Εικόνα 28). Η 

στεγανοποίηση μπορεί να γίνει τοπικά με στεγανωτικά υλικά. Η υγρασία και τα ύδατα 

δημιουργούν φθορές στην επιφάνεια του τοίχου (μούχλα, διαβρώσεις, αποσάθρωση 

χρώματος και φθορά του επιχρίσματος) και τα ύδατα φτάνουν στο πάτωμα (Εικόνα 29). 

Σχετικά με το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας: Μέχρι να γίνει η στεγανοποίηση το κτήριο 

είναι εν μέρει λειτουργικό και δε θα πρέπει να τοποθετηθεί εξοπλισμός στα σημεία εισόδου 

των υδάτων, ενώ τυχόν επισκευές στη χρώση του τοιχίου θα σημειώσουν πάλι σημεία 

φθοράς.  

γ) Στεγανοποίηση σκεπής στο σημείο του δωματίου του πρώτου ορόφου. Η 

στεγανοποίηση μπορεί να γίνει τοπικά με στεγανωτικά υλικά, ώστε να διασφαλιστούν οι 

φθορές στο τοιχίο, (Εικόνα 30) ενώ προτείνεται να διατηρηθεί για ιστορικούς λόγους μια 

υπάρχουσα χελιδονοφωλιά στο δωμάτιο (Εικόνα 31). Επίσης αν τοποθετηθεί υδρορροή για 

την απορροή των βρόχινων υδάτων, θα αποφευχθεί, εκτός από την προαναφερθείσα 

διάβρωση των εσωτερικών τοίχων και η διάβρωση του εξωτερικού πέτρινου τοίχου η 

υγρασία του οποίου επηρεάζει το εσωτερικό κάτω από το δωμάτιο (Εικόνα 32). Σχετικά με 

το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας: Μέχρι να γίνει η στεγανοποίηση αυτή ο χώρος του 

δωματίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή ως προς την ασφάλεια και την 

συντήρηση τυχόν εξοπλισμού και υλικών που θα τοποθετηθούν εντός του. Οι φθορές από 

την είσοδο υγρασίας στο χώρο δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του κυρίως χώρου του 

πρώτου ορόφου δεδομένης  της στεγανοποίησης που παρέχει η ενδιάμεση πόρτα.  

δ) Ολοκλήρωση συστήματος θέρμανσης. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προσάρτηση 

καμινάδας στον λέβητα, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι λειτουργικός και το υπόλοιπο 

σύστημα, πέραν της εκλιπούσας καμινάδας λειτουργεί όντως ολοκληρωμένα. Επειδή δεν 

έχει γίνει καμία πρόβλεψη και η απόληξη του καυστήρα προς την δίοδο εκφυγής των 

καυσαερίων είναι μετέωρη χωρίς οπή στο τοιχίο για τον σωλήνα της καμινάδας (Εικόνα 33), 
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όλη η κατασκευή αυτή θα πρέπει να γίνει εκ νέου. Ως προς το κρίσιμο σημείο 

λειτουργικότητας  μέχρι να γίνει η επισκευή αυτή, ο χώρος δε θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επαρκώς όταν το κρύο είναι ισχυρό και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

αγγίζει ή και κατεβαίνει από τους μηδέν (0) βαθμούς Κελσίου.  

ε) Ενεργοποίηση ηλεκτροδοτήσεως και εγκιβωτισμός καλωδιώσεων σε κανάλια. 

Θα πρέπει να γίνει η σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής που προς το παρόν βρίσκεται έξωθεν 

του κτηρίου (Εικόνα 34) με τον πίνακα ηλεκτροδοτήσεως ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν 

λάμπες και συσκευές στις πρίζες.  Ως προς την λειτουργικότητα του φωτισμού, μπορούν να 

συνδεθούν απλές λάμπες σε ντουΐ ή να γίνει εξοπλισμός με καλαίσθητα φωτιστικά. Η 

επένδυση που θα αφορά τον φωτισμό λειτουργεί στη βάση της αρχής της αναλογικής 

ανταποδοτικότητας. Το 0% βρίσκεται στην περίπτωση που δεν θα τοποθετηθούν λάμπες και 

το κτήριο θα λειτουργεί με το φως της ημέρας (έγινε στην περίπτωση της επιμόρφωσης της 

20ης Φεβρουαρίου 2022) ενώ σε περίπτωση που τοποθετηθεί καλαίσθητος και λειτουργικός 

φωτισμός, οπότε βρισκόμαστε στο 100%, θα υπάρχει λειτουργικό και εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα και τις βραδινές ή τις πολύ πρωινές ώρες που ο φυσικός φωτισμός είναι 

χαμηλός. Ο εγκιβωτισμός των καλωδίων σε κανάλια, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται 

ελεύθερα στον χώρο των οροφών (Εικόνα 35, Εικόνα 36), εκτός από ασφάλεια θα παρέχει 

και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Ως προς το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας  μέχρι 

να γίνει αποκατάσταση της ηλεκτροδοτήσεως οι χώροι μπορούν να έχουν ρεύμα με μια 

μπαλαντέζα που συνδέει το εξωτερικό της πόρτας σημείο παροχής με (ούσης της ανοιχτής 

πόρτας για να περνάει το καλώδιο) το εσωτερικό όπου χρειάζεται η ηλεκτροδότηση.  

στ) Επισκευές στις υπάρχουσες γυψοσανίδες. Υπάρχουν διάσπαρτα σημεία με 

μικρής κλίμακας φθορές στα τοιχία με γυψοσανίδα. Η μεγαλύτερη φθορά εντοπίζεται στην 

πρώτη τουαλέτα του πρώτου επιπέδου, με άνοιγμα περίπου δύο τετραγωνικών μέτρων σε 

εσωτερική σκεπή μικρών διαστάσεων της τουαλέτας (Εικόνα 37), πολύ μικρές διαβρώσεις 

στο κάτω μέρος εξωτερικά των τουαλετών του πρώτου επιπέδου (Εικόνα 38) και μέτριας 

κλίμακας φθορές έξωθεν της τουαλέτας του δεύτερου επιπέδου που δεν ξεπερνούν το ένα 

τετραγωνικό μέτρο (Εικόνα 39). Ως προς το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας  οι τουαλέτες 

εξακολουθούν να παραμένουν λειτουργικές (Εικόνες 40-42) αλλά χωρίς την αισθητική 

πληρότητα που αρμόζει στο χώρο.  
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ζ) Ελαιοχρωματισμοί αποκατάστασης φθορών. Οι φθορές στη χρώση βρίσκονται 

κυρίως στην πλευρά της εισόδου, καθώς η έλλειψη απορροής υδάτων που προαναφέρθηκε 

καθώς και το υγρό περιβάλλον που δημιουργούν τόσο τα κλειστά μη αεριζόμενα επίπεδα 

έμπροσθεν του λεβητοστασίου και πέριξ του κλιμακοστασίου, στο οποίο εισέρχονται νερά 

και υγρασία από τον φωταγωγό, ευνοούν την δημιουργία παρασίτων και φθορών από την 

υγρασία στους τοίχους. Τα σημεία αυτά είναι στο λεβητοστάσιο (Εικόνα 43),  κάτω από τον 

φεγγίτη (Εικόνα 44), μεταξύ εισόδου και κλιμακοστασίου (Εικόνα 45) και τοπικά σε διάφορα 

άλλα σημεία κυρίως της πλευράς της εισόδου και άνωθεν (Εικόνα 46). Ως προς το κρίσιμο 

σημείο λειτουργικότητας  ο χώρος σε κάθε περίπτωση παραμένει λειτουργικός αλλά είναι 

ακαλαίσθητος και σε ένα μικρό βαθμό ανθυγιεινός, λόγω της μούχλας και της υγρασίας στα 

τοιχία.  

η) Άλλες περιστασιακές μικρής κλίμακας επισκευές και έλεγχοι επικινδυνότητας. 

Υπάρχει ένα παράθυρο στο οποίο έχει αποκολληθεί μία ράβδος στεγανοποίησης (Εικόνα 

47) που θα πρέπει να επανα-στερεωθεί, υπάρχει ανισόπεδη κλίση στη εξωτερική πόρτα 

από το δωμάτιο του δευτέρου επιπέδου προς την ταράτσα, όπου επειδή το εξωτερικό 

επίπεδο των πλακακιών είναι υψηλότερο από το εσωτερικό (Εικόνα 48), σε περίπτωση που 

δεν γίνει σωστή απορροή των υδάτων από την υπάρχουσα διαφυγή (Εικόνα 49) ελέγχεται 

αν τα ύδατα θα εισέλθουν στο δωμάτιο. Ελέγχεται επίσης αν υπάρχει κίνδυνος στη 

λειτουργικότητα του κτηρίου, από τις κατολισθήσεις που είναι σε εξέλιξη κάθε φορά που 

υπάρχει μεγάλης κλίμακας βροχόπτωση, στο πίσω μέρος του κτηρίου (Εικόνα 50). Ως προς 

το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας πέραν του επισφαλούς παραθύρου το οποίο για 

εύλογους λόγους ασφάλειας από κάθε κίνδυνο θα πρέπει να επισκευαστεί άμεσα, τα 

υπόλοιπα σημεία αποτελούν ζητήματα για έλεγχο προς αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων.  

θ) Τηλεφωνική γραμμή και διαδίκτυο. Ένα κέντρο έρευνας και επιμόρφωσης 

θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να έχει σύνδεση με το «νευρικό σύστημα» της έρευνας 

και της επικοινωνίας της ανθρωπότητας, δηλαδή το διαδίκτυο. Κρίνεται ότι οι σημερινές 

τεχνικές δυνατότητες που παρέχουν σε μια οικία μια γραμμή με ταχύτητες διαμετακομιδής 

που αγγίζουν τα πενήντα (50) mbps και παρέχουν σύνδεση υπολογιστών αλλά και τηλεφωνικής 

γραμμής, είναι μια καλή αρχή για επάρκεια στο θέμα αυτό. Πέραν τούτου, οι ανάγκες 

συνδεσιμότητας του χώρου εξαρτούνται από τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο χώρος, και 

αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την ώρα, όμως, ο χώρος δεν 
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διαθέτει καμία γραμμή τηλεφωνίας και διαδικτύου, οπότε κρίνεται ότι θα πρέπει να 

αποκτήσει. Ως προς το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας  επισημαίνεται ότι μέχρι να 

εγκατασταθεί η σύνδεση, οι ανάγκες θα καλύπτονται περιστασιακά από ασύρματη σύνδεση 

(4G κ.λπ.) που μπορεί να παρέχει μια συσκευή με «κάρτα sim».  

ι) Ασφάλεια χώρου. Κατά την έναρξη λειτουργίας του χώρου θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπ’ όψη το γεγονός ότι όλες οι θύρες και τα παράθυρα που ασφαλίζουν το 

εσωτερικό του χώρου από το εξωτερικό είναι απλές πόρτες αλουμινίου με υαλοπίνακες και 

δεν συνιστούν πόρτες που παρέχουν μια πιο ενισχυμένη ασφάλεια από κάθε κίνδυνο και 

εξωγενή έμψυχο ή άψυχο παράγοντα.  Τόσο η πόρτα της εισόδου (Εικόνα 51), όσο και η 

όπισθεν θύρα στο μέσο του κλιμακοστασίου με τα παρακείμενα παράθυρα στο ύψος του 

εδάφους (Εικόνα 52), αλλά και η θύρα στο τέλος του διαδρόμου του πρώτου επιπέδου 

(Εικόνα 53), δεν παρέχουν την δέουσα ασφάλεια του εσωτερικού εξοπλισμού που θα 

στεγάζει το κτήριο. Παρ’ όλα αυτά ελέγχεται, αν οι δύο αυτές τελευταίες θύρες μπορούν 

να αποτελούν εξόδους ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, ο χώρος μπορεί να έχει 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλεια από 

πυρκαγιά, και το κατάλληλο σύστημα πυροσβεστήρων.  Δεδομένου όμως, ότι ο χώρος 

είναι αρκετά απομακρυσμένος από τον οικιστικό ιστό (Εικόνα 54), σε μεγάλη απόσταση δεν 

υπάρχει άλλο κτίσμα και το ίδιο το σχολείο βρίσκεται αρκετά μέσα από τον δρόμο, κρίνεται 

πως θα πρέπει να υπάρχει διαρκής έλεγχος με σύστημα ασφαλείας που θα διαθέτει 

συναγερμό ενεργοποιούμενο σε ανίχνευση κίνησης, άνοιγμα θύρας ή παραθύρου αλλά 

και ανίχνευσης καπνού. Ως προς το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας  θα πρέπει να 

θεωρείται αυτονόητο ότι χωρίς την διασφάλισης της ικανότητας αποτροπής ανάλογων 

συμβάντων, η παρουσία στο χώρο εξοπλισμού και άλλων στοιχείων αξίας είναι επισφαλής.  

ια) Λοιποί ελαιοχρωματισμοί. Για λόγους αισθητικής αλλά και λειτουργικότητας 

στις περιπτώσεις που τα στοιχεία επίπλωσης θα ακουμπούν στους τοίχους, θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η αναγκαιότητα ελαιοχρωματισμού του χώρου, πέραν των 

σημείων που προαναφέρθηκαν όπου του ελαιοχρωματισμού θα πρέπει να έχουν 

προηγηθεί αποκαταστάσεις και εναποθέσεις ειδικών αντιμουχλικών και αντι-υγρασιακών 

υλικών στα τοιχία. Ως προς το κρίσιμο σημείο λειτουργικότητας  είναι προφανές πως όλες 

οι βασικές λειτουργίες μπορούν να επιτελούνται μέχρι να γίνουν οι ελαιοχρωματισμοί.  
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ιβ) Σύνοψη κατάστασης λειτουργικότητας ανάλογα τα «κρίσιμα σημεία». Παρακάτω 

παρατίθεται η ικανότητα λειτουργίας του Κέντρου αν λειτουργήσει άμεσα σε δύο στάδια, 

δηλαδή πριν γίνουν οι επισκευές  - βελτιώσεις και αφού γίνουν. 

Πίνακας 1. Λειτουργικότητα Κτηρίου σε άμεση ή προετοιμασμένη λειτουργία 

Βελτίωση 
Ποσοστό λειτουργικότητας του σημείου 

αυτού τώρα και αιτιολογία του 
ποσοστού 

Που ωφελεί η 
βελτίωση 

Συντήρηση Στέγης - 
Μυοκτονία 

30% 
Ο επάνω όροφος δε μπορεί να 
επιπλωθεί και ο κάτω κινδυνεύει 

Πλήρης ανάπτυξη του 
κέντρου 

Στεγανοποίηση  
Φωταγωγού 

90% 
Δεν τοποθετούνται πράγματα στο 
κλιμακοστάσιο 

Αξιοποίηση χώρων 
κλιμακοστασίου 

Στεγανοποίηση οροφής 
δωματίου 

95% 
Λειτουργικό αλλά θα χρειάζεται 
συχνότερη συντήρηση του τοίχου 

Αναβάθμιση πλευράς 
εισόδου 

Θέρμανση  
 

90% 
Δεν θα λειτουργεί το κέντρο σε πολύ 
κρύες περιόδους.  

Πλήρης ικανότητα 
φιλοξενίας χώρου 

Ηλεκτροδότηση  
 

20% 
Δεν μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός μόνιμα. 

Πλήρης ανάπτυξη του 
κέντρου 

Επισκευή  
γυψοσανίδων  

90% 
Το πρόβλημα είναι περισσότερο 
αισθητικό και έπειτα ασφάλειας.  

Αναβάθμιση 
τουαλετών 

Αποκατάσταση  
τοιχίων  

95% 
Το πρόβλημα είναι περισσότερο 
αισθητικό και έπειτα υγείας.  

Αναβάθμιση πλευράς 
εισόδου 

Επισκευές –  
Έλεγχοι  

0% 
Σε ό,τι αφορά το χαλασμένο 
παράθυρο.  

Βιωσιμότητα στο 
μέλλον 

Τηλέφωνο -  
διαδίκτυο 

20% 
Δεν μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός μόνιμα. 

Πλήρης ανάπτυξη του 
κέντρου 

Ασφάλεια  
χώρου 

20% 
Δεν μπορεί να γίνει εξοπλισμός αξίας 
στο χώρο 

Ανάπτυξη υποδομών 

Ελαιοχρωματισμοί  
 

95% 
Το πρόβλημα είναι περισσότερο 
αισθητικό.  

Αισθητική 
αναβάθμιση χώρου 
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Εικόνα 13: Μπροστινή γωνιακή όψη του σχολείου πριν την καταστροφή του 

 

Ει
κόνα 14: Μπροστινή όψη του σχολείου πριν την καταστροφή του 
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Εικόνα 15: Πλαϊνή όψη του σχολείου από την είσοδο πριν την καταστροφή 

 

 
Εικόνα 16: Σύγχρονη ιδιωτική αεροφωτογραφία του ανακατασκευασμένου σχολείου 
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Εικόνα 17: Γωνιακή όπισθεν όψη του σχολείου όπως είναι σήμερα 

 

 
Εικόνα 18: Πλαϊνή όψη του σχολείου από την είσοδό του σήμερα  

 

 
Εικόνα 19: Άποψη του σχολείου όπισθεν 
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Εικόνα 20: Εσωτερικό κύριας αίθουσας ισογείου (πρώτο επίπεδο) 

 

 

Εικόνα 21: Εσωτερικό κύριας αίθουσας ορόφου (δεύτερο επίπεδο) 
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ΤΑΡΑΤΣΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΚΥΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΟΦΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 

ΔΩΜΑΤΙΟ 

WC 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΟ- 
ΣΤΑΣΙΟ 

WC 

 

 
 

        ΚΥΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ   (ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 

WC 

C 

 

 

 

Εικόνα 22: Σχηματική απεικόνιση πρώτου (επάνω) και δεύτερου (κάτω) επιπέδου 
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Εικόνα 23: Αφίσα διοργάνωσης επιμόρφωσης που στεγάστηκε και στο σχολείο 

 

 
Εικόνα 24: Αναμνηστική φωτογραφία από την πρώτη επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

στο ανακατασκευασμένο σχολείο  που πραγματοποιήθηκε στις 20/2/2022 
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Εικόνα 25: Άποψη της υπάρχουσας σκεπής 

 

 
Εικόνα 26: Υπολείμματα από τη σκεπή στο πάτωμα στο δεύτερο επίπεδο 

 

 
Εικόνα 27: Σημείο σύνδεσης σκεπής και τοιχίου στο δεύτερο επίπεδο 
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Εικόνα 28: Ο φεγγίτης στο κλιμακοστάσιο 

 

 
Εικόνα 29: Ύδατα βροχοπτώσεων κάτωθεν του φεγγίτη 

 

 
Εικόνα 30: Φθορές στο ταβάνι, στο δωμάτιο του δεύτερου επιπέδου 

 

 
Εικόνα 31: Χελιδονοφωλιά στο δωμάτιο δεύτερου επιπέδου  
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Εικόνα 32: Φθορές από υγρασία παρακείμενες στο σημείο έλλειψης υδρορροής  

 

 
Εικόνα 33: Σημείο απουσίας σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων 

 

 
Εικόνα 34: Η παροχή ρεύματος εκτός του κτηρίου δίπλα στην είσοδο 
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Εικόνα 35: Ακάλυπτες καλωδιώσεις οροφής και άλλες φθορές οροφής 

 

 
Εικόνα 36: Αφύλακτες καλωδιώσεις στον διάδρομο πρώτου επιπέδου 

 

 
Εικόνα 37: Η οπή στην οροφή τουαλέτας πρώτου επιπέδου από κάτω 
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Εικόνα 38: Φθορές στις γυψοσανίδες έξωθεν των τουαλετών πρώτου επιπέδου 

 
 
 
 

 
Εικόνα 39: Φθορές στις γυψοσανίδες έξωθεν της τουαλέτας του δεύτερου επιπέδου 
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Εικόνα 40: Τουαλέτα Α.μεΕ.Α. πρώτου επιπέδου 

 

 
Εικόνα 41: Τουαλέτα πρώτου επιπέδου 

 

 
Εικόνα 42: Τουαλέτα δεύτερου επιπέδου 
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Εικόνα 43: Φθορές ταβανιού στο λεβητοστάσιο (άνωθεν λέβητα) 

 

 
Εικόνα 44: Φθορές τοίχου στον φωταγωγό 

 

 
Εικόνα 45: Άποψη έξωθεν λέβητα (αριστερά) και δεξαμενής (δεξιά) με φθορές 
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Εικόνα 46: Φθορές οροφής δίπλα στον φεγγίτη  

 

 
Εικόνα 47: Παράθυρο με κατεστραμμένο σημείο  

 

 
Εικόνα 48: Σημείο με «ανάποδη» κλίση απορροής υδάτων στο δωμάτιο  
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Εικόνα 49: Το σημείο απορροής στην ταράτσα έξωθεν του δωματίου  

 
 

 
Εικόνα 50: Άποψη πίσω από το κτήριο με κατολίσθηση επί της ξερολιθιάς  

 

 
Εικόνα 51: Άποψη της κεντρικής εισόδου του κτηρίου στο πρώτο επίπεδο 
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Εικόνα 52: Πόρτα και παράθυρο στο πίσω μέρος στο επίπεδο του εδάφους 

 

 
Εικόνα 53: Άποψη του διαδρόμου στο πρώτο επίπεδο από την είσοδο  

 

 
Εικόνα 54: Δορυφορική άποψη της Αλαγονίας (στον κόκκινο κύκλο το κτήριο) 
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Εικόνα 55: Δορυφορική άποψη πλησίον του κτηρίου 

 
 

4.1.1.2. Η Βιβλιοθήκη της Κοινότητας Αλαγονίας, η οποία συστεγάζει την συλλογή 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας, και της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, η οποία – τελευταία – 

παραχωρήθηκε από την Δ.Π.Ε. ως μετασχηματισμός δύο υπαρχόντων βιβλιοθηκών της 

Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.  

4.1.1.3. Το παιδαγωγικό εργαστηριακό υλικό του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου 

που έχει αναπτυχθεί για την διενέργεια των θερινών και άλλων παιδικών εργαστηρίων από 

τις επισκέψεις των παιδικών, μαθητικών και παιδαγωγικών ομάδων στο πλαίσιο του 

Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου.  

4.1.1.4. Το γραφείο υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου 

και του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου, που περιλαμβάνει πλήρεις υποδομές γραφείου 

(έπιπλο, υπολογιστή, αρχειοθήκη, υλικοθήκη, χώρο συναντήσεων).   
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4.2. Χωροταξική αξιοποίηση 

4.2.1. Κύριο χαρακτηριστικό του χώρου είναι ότι αποτελείται από δύο ενιαίους μεγάλους 

κεντρικούς χώρους. Προτείνεται αυτή η ενότητα και το μέγεθος των χώρων να μην 

κατακερματιστεί αλλά να διατηρηθεί ώστε σε κάθε ανάγκη χρήσης μεγάλων χώρων, π.χ. για 

εκδηλώσεις, εικαστικές ή άλλες εγκαταστάσεις (Installations), εκθέσεις κ.λπ., οι χώροι να 

είναι διαθέσιμοι ως ενότητες. Ειδικότερα:  

α) Το επάνω - δεύτερο - επίπεδο καλύπτει όλη την επιφάνεια του κτίσματος με την 

προσθήκη μικρού δωματίου που είναι χωροταξικά αυτόνομο και εκτός της κεντρικής 

κεραμοσκεπής. Αυτό μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο για χρήση ως συνεδριακός χώρος, 

χώρος εκθέσεων κ.λπ. όλο το χρόνο, με αποφυγή τοποθέτησης σε αυτό ευαίσθητων 

στοιχείων δεδομένης της επισφάλειας της  κεραμοσκεπής. Για παράδειγμα σε μια ακραία 

περίπτωση που θα δημιουργηθεί διαρροή ύδατος από τη σκεπή, δε θα ήταν σκόπιμο να 

υπάρχει από κάτω ακάλυπτο ευαίσθητο στο νερό υλικό. Ο χώρος μπορεί να εξοπλιστεί με 

συνεδριακό εξοπλισμό υποδοχής μεγάλου αριθμού θέσεων, οι οποίες όμως θα μπορούν να 

μετακινηθούν αν χρειαστεί – ενδεικτικά – να γίνει μια έκθεση. Ως σημείο σκηνής 

προτείνεται το πίσω μέρος, ώστε να μην υπάρχει όχληση από το κλιμακοστάσιο κατά τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων, ενώ αν ο χώρος είναι σε λειτουργία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι τουαλέτες του πρώτου επιπέδου. Ο εμπρόσθιος χώρος μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «σκηνή» και να διαθέτει μετακινούμενα στοιχεία υπερύψωσης π.χ. για 

μια παράσταση, μια διάλεξη, ένα συνεδριακό πάνελ κ.λπ. Το δωμάτιο μπορεί να έχει 

διάφορες χρήσεις, σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα του χώρου (π.χ. φύλαξη 

ευαίσθητου, μικρό γραφείο κ.λπ.). Τα παραπάνω εικονίζονται στην εικόνα 57 με λειτουργία 

συνεδριακού χώρου και στην εικόνα 59 με λειτουργία εκθεσιακού – μουσειακού χώρου. 

β) Το κάτω – πρώτο – επίπεδο περιλαμβάνει τον ενιαίο χώρο ο οποίος αφενός 

περιορίζεται από τον πλαϊνό διάδρομο, αφετέρου, διαμοιράζεται με μικρό τοιχίο δεξιά και 

αριστερά στο μέσο του λόγω της παλαιότερης μετακινούμενης πόρτας τύπου «παραβάν», 

που δημιουργούσε δύο χώρους ή έναν ενιαίο ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου. 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί αυτό το δυνητικό χώρισμα και να χρησιμοποιηθεί ο ενιαίος 

χώρος για δύο διακριτές χρήσεις. Η μία μπορεί να είναι η στέγαση των βιβλιοστασίων και 

του αρχειακού υλικού στο βάθος, δεδομένου ότι ο χώρος μπορεί να ελεγχθεί ως προς την 
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πρόσβαση από κάθε άποψη και πρακτικά αποδεικνύεται λιγότερα ευάλωτος από υγρασία, 

καιρικά φαινόμενα και άλλες επισφάλειες του χώρου.  Ο έμπροσθεν χώρος μπορεί να 

φιλοξενήσει γραφειακό εξοπλισμό και να αποτελέσει το «κέντρο επικοινωνίας (Center of 

Communication) του Κέντρου. Βρίσκεται έμπροσθεν πλησίον της εισόδου, του 

κλιμακοστασίου, των χώρων του λέβητα και της δεξαμενής και μπορεί να συνδέεται 

λειτουργικά με εξοπλισμό που θα φιλοξενείται στο διάδρομο από την πλευρά των 

παραθύρων – π.χ. αρχειοθήκες, ντουλάπες, υλικών κ.λπ. αλλά και το χώρο της «κουζίνας» 

που θα μπορεί να βρίσκεται πριν την έναρξη του χώρου των τουαλετών. Όλα τα παραπάνω 

απεικονίζονται στην εικόνα 58. 

4.2.2. Η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων που οδηγούν στην αναγκαιότητα του 

Κέντρου και το έργο που αυτό καλείται να επιτελέσει περιλαμβάνουν την ικανοποίηση 

δραστηριοτήτων πολλών ειδών και για διαφορετικές χρονικές διάρκειες, οι οποίες θα 

πρέπει να καθιστούν λειτουργικό το χώρο αλλά και να σέβονται τον αρχιτεκτονικό και 

ιστορικό χαρακτήρα του. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν διαρρυθμίσεις χωρίς καμία 

προσθήκη τοιχίου ή άλλου σταθερού και αμετακίνητου οικοδομικού στοιχείου. Αντιθέτως 

μπορούν όλα τα ζητήματα διακριτού διαχωρισμού των λειτουργικών χώρων να λυθούν με 

ελαφρά και μετακινούμενα στοιχεία. Κύριος σκοπός τους θα είναι να κατευθύνουν τους 

ανθρώπους που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο ώστε να βρίσκονται στο σωστό σημείο 

με τρόπο οριοθετημένο και λειτουργικό. Δεν χρειάζεται να είναι στοιχεία που θα 

απομονώνουν ηχητικά ή με άλλο απόλυτο τρόπο τους επιμέρους χώρους δραστηριοτήτων. 

Επίσης προτείνεται όλα τα σταθερά στοιχεία επίπλωσης και εξοπλισμού να αποτελούνται 

από στοιχεία διαστάσεων και βάρους που θα τα καθιστούν εύκολα στη μετακίνηση – 

τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι θα υπάρχει πλαστικότητα και ελαστικότητα – ευελιξία 

στην πιθανότητα αλλαγής της διαρρύθμισης είτε γιατί πρόκειται κάτι να  βελτιωθεί είτε για 

να διορθωθεί σε ένα σημείο που χρειάζεται βελτίωση.  

4.2.3. Μια ενδεικτική παράθεση των κινητών στοιχείων και των δομικών μονάδων 

του κτηρίου καταγράφεται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2: Δομικές μονάδες και χωροταξική ενότητα κτηρίου  

Α.α. 
Χωροταξική  

Ενότητα 
Δομική 

 Μονάδα 

Ενδεικνυόμενες 
διαστάσεις (εκ.) 

(ΥxΠxΜ) 

Πλήθος  
τεμαχίων 

1.  

Βιβλιοθήκη 

Βιβλοστάσιο 200x80x30 61 

2.  Γραφείο 70x150x80 1 

3.  Καρέκλα 80x60x60 8 

4.  
Τραπέζι 

εργασίας 
70x150x200 1 

5.  
Σταθμός Ομάδων Εργασίας 

Γραφείο 70x150x80 6 

6.  Καρέκλα 80x60x60 12 

7.  Σταθμός Υποστήριξης  
και Λειτουργείας Κέντρου 

Γραφείο 70x150x80 1 

8.  Καρέκλα 80x60x60 1 

9.  Σταθμοί Δραστηριοτήτων 
Τραπέζι 

εργασίας 
70x150x200 2 

10.  

Συνεδριακός χώρος 

Καρέκλα 
θρανίο 

80x60x60 150 

11.  
Βάσεις 
σκηνής 

50x100x60 15 

12.  
Τρόλεϊ  

Προτζέκτορα 
125x100x130 1 

13.  
Εκθεσιακός χώρος 

Βιτρίνες 
Στενές 

90x150x40 12 

14.  
Βιτρίνες 
φαρδιές 

90x150x80 6 

15.  
Σταθμός εργασίας 

δωματίου 

Γραφείο 70x150x80 1 

16.  Καρέκλα 80x60x60 1 

17.  Βιβλιοθήκη 200x200x30 1 

18.  
Αποθηκευτικοί χώροι – 

βιβλιοθήκες 
Βιβλιοθήκη 

Προσαρμοσμένες 
διαστάσεις 

8 

19.  

Μηχανοργάνωση  

Υπολογιστές  DT ή LT 7 

20.  Προτζέκτορας <2000 dpi 1 

21.  Εκτυπωτής CMYC <A3 1 
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Εικόνα 57: Σχέδιο δεύτερου επιπέδου με ενδεικτική επίπλωση διάταξης «συνεδρίου»

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ  

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΤΡΟΛΕΪ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ 

ΣΚΗΝΗ-ΠΑΤΑΡΙ 

ΚΑΡΕΚΛΑ – ΘΡΑΝΙΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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Εικόνα 58: Σχέδιο πρώτου επιπέδου με ενδεικτική επίπλωση 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ  

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 
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Εικόνα  59: Σχέδιο δεύτερο επιπέδου με ενδεικτική επίπλωση διάταξης «μουσείου» 

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ  

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΤΡΟΛΕΪ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ 

ΣΚΗΝΗ-ΠΑΤΑΡΙ 

ΚΑΡΕΚΛΑ – ΘΡΑΝΙΟ 
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4.3. Δυναμική ανάπτυξης των υποδομών και των έργων 

4.3.1. Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε δύο διακριτά ζητήματα τα οποία στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο δόμησης της πρότασης συμπλέκονται οργανικά προκειμένου να υπάρχει άμεσο 

αποτέλεσμα και να γίνει μια άμεση εκκίνηση επαύξησης και υποβοήθησης της μεγάλης 

δυναμικής δραστηριοτήτων που καταγράφεται στον Ταΰγετο. Τα διακριτά αυτά ζητήματα 

είναι:  

α) Το ζήτημα της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του κτηρίου του Δημοτικού 

Σχολείου Αλαγονίας, με όλα τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν, ως προς τη 

μορφολογία, τη δομή, την ιστορικότητα, τη χρηστικότητα, τη γεωγραφική του θέση και τους 

φορείς που το πλαισιώνουν.  

β) Το ζήτημα της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της δυναμικής των δράσεων και 

των φορέων που πλαισιώνουν τον Ταΰγετο, που χαρακτηρίζεται από εντονότατο 

ενδιαφέρον για έρευνα και επιμόρφωση από θεσμικούς φορείς ακαδημαϊκού – 

ερευνητικού – επιμορφωτικού επιπέδου.   

4.3.2. Τα δύο αυτά προαναφερθέντα ζητήματα βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 

θεωρείται φυσικό και αυτονόητο ότι δεν περιορίζουν τη σχέση του Ερευνητικού και 

Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου αποκλειστικά στο χώρο του κτηρίου του Δημοτικού 

Σχολείου Αλαγονίας. Όπως είναι φυσικό, αναμενόμενο, δημιουργικό και εποικοδομητικό, ο 

φορέας του Κέντρου μπορεί να στεγάσει λειτουργίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες σε 

οποιοδήποτε προσφερόμενο χώρο, εφόσον η ίδρυσή του είναι μια ενέργεια θετικής 

δραστηριοποίησης και δυνητικής εμπλοκής ολόκληρου του φάσματος των θεσμών και της 

κοινωνίας. Μάλιστα, στην προοπτική να είναι ένα Κέντρο που η γεωγραφική ονομασία 

του συμπίπτει με την πραγματική γεωγραφική θέση, θα πρέπει να θεωρείται ως μια πολύ 

θετική προοπτική το Κέντρο να στεγάζει δράσεις του σε όλο τον Ταΰγετο, σε κάθε 

ενδιαφερόμενη Κοινότητα, φορέα και θεσμό.  
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Κεφάλαιο 5. Περιγραφή Διοίκησης – Διαχείρισης 

5.1. Διοικητική Ομάδα  

5.1.1. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η Διοίκηση με τη μορφή Ομάδας είναι πλεονεκτική σε 

σχέση με τη μονοπρόσωπη διοίκηση, με την προϋπόθεση πως οι αρμοδιότητες είναι σαφώς 

καθορισμένες, ώστε κάθε στιγμή να δίνονται άμεσα λύσεις και να λαμβάνονται άμεσα 

αποφάσεις.  

5.1.2. Γι’ αυτό προτείνεται το Κέντρο να διοικείται από Ομάδα (σε άλλες 

περιπτώσεις αποκαλείται «Συμβούλιο», «Επιτροπή» κ.λπ.). Η λέξη «Ομάδα» δίνει έμφαση 

στην συνεργασία και την Ομαδικότητα που είναι αναγκαίο να διέπει το όργανο Διοίκησης 

για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.  

5.1.3. Η Ομάδα μπορεί να ορίζει έναν Υπεύθυνο που θα έχει την κεντρική 

διαχειριστική ευθύνη για όλα τα θέματα σύμφωνα με τις αρχές της Ομάδας. Προτείνεται 

να λέγεται «Διοικητικός Υπεύθυνος» και να έχει είτε θητεία με συγκεκριμένη διάρκεια, είτε 

θητεία μέχρι για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους η Ομάδα να ορίσει εκ νέου 

Διοικητικό Υπεύθυνο. Τα πλεονεκτήματα της Διοικητικής Ομάδας με Διοικητικό Υπεύθυνο 

ενδεικτικά είναι τα εξής:  

α) Εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η διοικητική πολυφωνία και ο πλουραλισμός, λόγω 

Ομάδας, αλλά και η Διοικητική αποτελεσματικότητα λόγω της σαφούς αρμοδιότητας του 

Υπευθύνου. 

β) Υπάρχει ευελιξία όταν πρακτικά προσωπικά ή άλλα ζητήματα παρακωλύουν την 

άσκηση των καθηκόντων, ιδιαίτερα αν οριστεί και «Αναπληρωτής Διοικητικός Υπεύθυνος». 

γ) Διασφαλίζεται επί της Ουσίας η εκπροσώπηση των συμμετεχόντων φορέων 

δίνοντας στο Κέντρο τον δυναμικό, αναπτυξιακό, ευέλικτο και αποτελεσματικό χαρακτήρα 

που όλοι θα επιθυμούσαμε να έχει. 
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δ) Αποτελεί δικλείδα ασφαλείας από τις Διοικητικές παθογένειες που μπορεί να 

εμφανίζει η μονοπρόσωπη διοίκηση, καθώς η Ομάδα μπορεί να έχει πιο ανοιχτούς 

ορίζοντες σε σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα στα οποία το κέντρο 

καλείται να ανταποκριθεί. 

5.2. Σύνθεση της Διοικητικής Ομάδας  

5.2.1. Σχετικά με τη Σύνθεση της Διοικητικής Ομάδας, σε αυτή κάθε φορέας με διοικητική 

ευθύνη θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει, καθώς αυτό είναι αυτονόητο. Συνεπώς η 

Ομάδα θα είναι δόκιμο να αποτελείται από τους πλέον κατάλληλους εκπροσώπους του 

κάθε φορέα που έχει συμμετοχή στο Κέντρο, ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση, τα 

οικονομικά, τα υλικά και τον εξοπλισμό.   

5.2.2. Οι φορείς που κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης σκοπιμότητας 

προτίθενται να έχουν μια τέτοια συμμετοχή είναι οι παρακάτω:  

α) Ο Δήμος Καλαμάτας δια της Κοινότητας Αλαγονίας. Ο Δήμος παραχωρεί το 

κτήριο και προτίθεται – στο πλαίσιο του δυνατού – ως θεσμός στον οποίο εντάσσεται η 

Κοινότητα Αλαγονίας, να συμμετέχει στον εξοπλισμό και τις υποδομές του Κέντρου. Ως εκ 

τούτου, ο Δήμος Καλαμάτας εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αλαγονίας, ο 

οποίος αναλαμβάνει να συνδέει το Κέντρο με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 

Καλαμάτας τις οποίες στην πράξη εκπροσωπεί και έρχεται σε συνεννόηση μαζί τους. 

β) Οι Φορείς Εκπαίδευσης δια των Εκπροσώπων τους. Η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ορίζει τον τρόπο που θα 

εκπροσωπείται και τον τρόπο που θα γίνεται η εκπροσώπηση των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Πελοποννήσου, των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τυχόν άλλων 

δομών της Εκπαίδευσης. Ο Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου εκπροσωπείται δια του 

Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μεσσηνίας, καθώς είναι πρόγραμμα που συντονίζει το Εργαστήριο αυτό.  

γ) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας (η ακριβής ονομασία είναι «Πολιτιστικός και 

Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλαγόνιων») δια του Εκπροσώπου του, ο οποίος είτε θα είναι ο 
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Πρόεδρος του Συλλόγου είτε θα είναι μέλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου με διαδικασίες που ο ίδιος ο Σύλλογος θα καθορίσει. 

Οι ομότιμοι φορείς είναι:  

δ) Οι κοινότητες του Ταϋγέτου που ανήκουν στο Δήμο Καλαμάτας, δηλαδή η 

Κοινότητα Αρτεμισίας, η Κοινότητα Καρβελίου, η Κοινότητα Λαδά, η Κοινότητα Νέδουσας 

και η Κοινότητα Πηγών. Η εκπροσώπηση γίνεται όπως έχει αναφερθεί και για την 

Κοινότητας Αλαγονίας.  

ε) Άλλοι Δήμοι και Κοινότητες του Ταϋγέτου. Η εκπροσώπηση μπορεί να γίνεται 

ομοίως με πριν.  

ζ) Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των κοινοτήτων του Ταϋγέτου ή σύλλογοι που 

δραστηριοποιούνται στον Ταΰγετο, αναγνωρισμένοι από την πολιτεία,  για τους οποίους 

μπορεί εύλογα να τεκμηριωθεί ότι όχι μόνο δραστηριοποιούνται με τρόπο προσήκοντα στις 

αναφερόμενες δράσεις του Κέντρου, αλλά και η συμμετοχή τους στο Κέντρο θα 

συνεισέφερε τόσο στην ανάπτυξη των δικών τους στόχων, όσο και στην ανάπτυξη των 

στόχων του Κέντρου. Στη βάση αυτή, οι σύλλογοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, με 

δράσεις, υποδομές και άλλη υποστηρικτική εμπλοκή στην ανάπτυξη του Κέντρου.  

η) Άλλοι θεσμικοί φορείς δημοσίου χαρακτήρα που τυχόν θα εμπλακούν ενεργά, με 

τον τρόπο που έχουμε περιγράψει ήδη για όλους τους προηγούμενους φορείς, οπότε εφ’ 

όσον η συμπλοκή τους έμπρακτα θα είναι ισότιμη, θα πρέπει και ισότιμα να 

εκπροσωπηθούν από τους εντεταλμένους εκπροσώπους τους οι οποίοι θα συμμετέχουν 

στη Διοικητική Ομάδα. Αν η εμπλοκή του φορέα είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο και σε 

ανάπτυξη – όχι πλήρης – οι εκπρόσωποι μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες της 

Διοικητικής Ομάδας και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεών της, χωρίς να 

συμμετέχουν σε αυτή την δοκιμαστική φάση στη λήψη αποφάσεων, αλλά βοηθώντας για 

να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις.    
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5.3. Επιστημονική Ομάδα 

5.3.1. Η Επιστημονική Ομάδα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την σχετικότητα των μελών 

της με το έργο του Κέντρου και την διάρθρωση που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική της 

λειτουργία. Οι ανάγκες σε επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ταϋγέτου οι 

οποίες και οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας του Κέντρου αποτυπώνονται πολύ 

χαρακτηριστικά στον ενδεικτικό πίνακα θεματικών της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου (ΟΑΤ) 

που καταγράφεται στο ιδρυτικό της κείμενο (Εικόνα 56).  Προτεινόμενες ιδιότητες που θα 

πρέπει να έχουν τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας μπορούν να είναι:  

α) Ως προς το επίπεδο ερευνητικών δεξιοτήτων, οι διδακτορικές σπουδές, η 

εμπειρία σε ερευνητικό έργο και οι δημοσιεύσεις, ως τυπικά προσόντα.  

β) Ως προς την σχετικότητα, η θεσμική εκπροσώπηση στο Κέντρο κάποιου 

εμπλεκόμενου ακαδημαϊκού φορέα ή κάποιου καθ’ ύλη αρμοδίου Δημοσίου Φορέα που 

είναι, υπάγεται ευθέως ή εποπτεύεται από Υπουργείο της χώρας, ως τυπικά προσόντα.  

γ) Ως προς την παροχή υπηρεσιών να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στις 

εργασίες της Ομάδας, είτε δια ζώσης είτε τηλεματικά, σύγχρονα και ασύγχρονα, όποτε αυτό 

χρειάζεται, αμισθί, στη βάση του κοινωφελούς, δημιουργικά εθελοντικού, δημόσιου, χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο, χαρακτήρα του Κέντρου, ως βασικά προσόντα.  

δ) Ως προς την έρευνα και την καινοτομία, το αποδεδειγμένο δημιουργικό έργο, με 

νέες εφαρμοσμένες ιδέες και συμμετοχή σε καινοτόμα πρότζεκτ στον χώρο του 

ερευνητικού αντικειμένου  που δραστηριοποιείται, ως βασικά προσόντα.  

5.3.2. Σε περίπτωση που κάποιο υποψήφιο μέλος διαθέτει τα βασικά αλλά όχι τα 

τυπικά προσόντα, δε θα πρέπει να αποκοπεί από την πρόσβαση στην Επιστημονική Ομάδα, 

αλλά να αποτελέσει ένα προσκεκλημένο συμβουλευτικό προς την Ομάδα πρόσωπο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του Κέντρου. Σε περίπτωση, επίσης, 

που κρίνεται ότι κάποιο πρόσωπο μπορεί να συνεισφέρει με αναντικατάστατο τρόπο αλλά 

δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος της Ομάδας για πρακτικούς λόγους, μπορεί να οριστεί ως 

ομότιμο μέλος και να συνεισφέρει έτσι.  
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Εικόνα 60: Απόσπασμα από το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Ο.Α.Τ. 
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5.4. Λειτουργία Επιστημονικής Ομάδας   

5.4.1. Στοχοθεσία Κέντρου και Επιστημονικής Ομάδας. Η Επιστημονική Ομάδα θα πρέπει 

να έχει ως σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του Κέντρου μέσα από την γνωμοδότηση και 

τελικά την σύνταξη ολοκληρωμένων επιστημονικών σχεδιασμών των δράσεων του Κέντρου 

στους μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους σχεδιασμούς του. Οι 

στόχοι του Κέντρου με βάση την δυναμική και τις ανάγκες που αυτό έρχεται να καλύψει 

μπορούν να είναι:  

α) Η ανάπτυξη ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων για τον Ταΰγετο, το 

φυσικό του περιβάλλον, την γεωμορφολογία, το κλίμα και άλλους φυσικούς παράγοντες.  

β) Η ανάπτυξη ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων για τον Πολιτισμό, την 

Κοινωνία και γενικότερα τη σχέση Ανθρώπου και Περιβάλλοντος στο Ταΰγετο.  

γ) Η ανάπτυξη ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων για τη βιώσιμη, 

αειφορική, κλιματικά ουδέτερη και περιβαλλοντικά φιλική δραστηριοποίηση του 

ανθρώπου στον Ταΰγετο, και η ενδυνάμωσή της.    

δ) Η συνεισφορά στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό μέσα από μια πολυεπίπεδη 

ερευνητική και επιμορφωτική δραστηριοποίηση με επίκεντρο τον Ταΰγετο.  

ε) Η Επιστημονική, Ερευνητική και Επιμορφωτική διασύνδεση του Ταϋγέτου σε όλα 

τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να σχετίζονται θεματικά με αυτόν, σε διεθνές επίπεδο. 

στ) Η ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμικούς φορείς έρευνας και επιμόρφωσης για 

την διεύρυνση των διαθέσιμων μέσων προκειμένου να επιτυγχάνει το Κέντρο τους στόχους 

του.  

ζ) Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας ερευνητικά, επιμορφωτικά αλλά και με άλλες 

συναφείς δράσεις για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής στον Ταΰγετο με βιώσιμο, 

αειφορικό και κλιματικά ουδέτερο τρόπο.  

η) Η προαγωγή της έρευνας και της επιμόρφωσης γενικότερα σε θεματικές που 

αφορούν την κοινωνία και τον πολιτισμό μας και δεν συνδέονται άμεσα με τον Ταΰγετο στο 
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θεματικό πεδίο, αλλά συνδέονται με τις δυνατότητες έρευνας και επιμόρφωσης που δίνει ο 

Ταΰγετος και το συγκεκριμένο Κέντρο, λόγω των χαρακτηριστικών του.  

θ) Άλλες πιθανές στοχοθεσίες που θα προκύψουν στο μέλλον με νέες δυνατότητες 

και θα αποτελούν συνέχεια των αρχών και των προτεραιοτήτων της ήδη υπάρχουσας 

στοχοθεσίας.  

5.4.2. Επιστημονική φιλοσοφία της Ομάδας. Λόγω των συνθηκών που οδήγησαν 

στην ανάγκη δημιουργίας του Κέντρου και της ήδη υπάρχουσας φιλοσοφίας των δράσεων 

που εμπνέουν τη δημιουργία του, η αντίστοιχη φιλοσοφία της επιστημονικής προσέγγισης 

της ομάδας, συνάδει να κινείται κι αυτή σε υψηλές αξίες και αρχές προσφοράς προς την 

κοινωνία. Η Επιστημονική Ομάδα, θα πρέπει να δρα το ίδιο κριτικά και να είναι σε 

εγρήγορση για την προαγωγή της άμεσης και ουσιαστικής αναζήτησης της επιστημονικής 

αλήθειας, προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να μπορεί να 

επισημαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά τις στρεβλώσεις, φθορές, αστοχίες, ατοπήματα 

τα οποία πάντα μπορεί να συμβούν όταν η αποτελεσματικότητα, η αναζήτηση της ουσίας, η 

αειφορικότητα, η πραγματική, κριτική καινοτομία και η απερίσπαστη προσήλωση στις 

διαχρονικές ανθρώπινες αξίες δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα.  

5.4.3. Εκπόνηση σχεδίου δράσης. Στη βάση των στόχων της και της φιλοσοφίας 

της η Επιστημονική Ομάδα θα πρέπει να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και – 

με τη βοήθεια της διοικητικής ομάδας αν αυτό χρειάζεται – να το θέσει προς συζήτηση, 

έγκριση και εφαρμογή στην Διοικητική Ομάδα. Το σχέδιο θα πρέπει να είναι ουσιαστικό, 

περιγραφικό όπου χρειάζεται, ρεαλιστικό, με έμπνευση και ποιότητα που θα προσελκύει το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται, το οποίο θα ανταποκριθεί στο βαθμό που η σχετική 

κουλτούρα λήψης υπηρεσιών από το Κέντρο έχει κάθε φορά υιοθετηθεί. Το σχέδιο αν και 

είναι το ίδιο μιας μορφής προγραμματισμού θα πρέπει να καταγράφει επιπλέον και 

ξεχωριστά τα τυπικά στάδια υλοποίησης μιας δράσης, δηλαδή τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση των μέσων, την υλοποίηση και τον έλεγχο των πεπραγμένων. Το σχέδιο μπορεί 

να είναι μακρο – , μέσο – , βραχυ –, πρόθεσμο ή να καλύπτει και περισσότερους από έναν 

των προαναφερθέντων χρονικών οριζόντων.  
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5.4.5. Συνεργασία Επιστημονικής Ομάδας. Η Ομάδα προτείνεται να έχει 

επιστημονικά Υπεύθυνο και μέλη, αλλά αυτή η δομή μπορεί να γίνει πιο διευρυμένη, αν 

λόγοι επιστημονικού διαμοιρασμού ή φόρτος έργου καθιστά ένα άλλο οργανωτικό σχήμα 

πιο αποτελεσματικό. Μπορούν, για παράδειγμα να υπάρχουν επιμέρους Ομάδες – 

επιστημονικές θεματικές ομάδες – ή να υπάρχουν υπεύθυνοι τομέων, οι οποίοι τομείς θα 

ορίζονται με σαφήνεια και με βάση τις επιστημονικές ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

Επιστημονικά Υπεύθυνος θα έχει επιπλέον των επιστημονικών του υποχρεώσεων και ένα 

διοικητικό μέρος ευθύνης που θα αφορά αποκλειστικά το οργανόγραμμα της διευρυμένης 

επιστημονικής ομάδας. Η Ομάδα θα μπορεί να συνεργάζεται τηλεματικά αλλά και σε δια 

ζώσης συναντήσεις, όποτε υπάρχει κοινή συμφωνία για συνάντηση, με πρωτοβουλία του 

Επιστημονικά Υπεύθυνου του Κέντρου, ενώ είναι πάντα στη διάθεσή της – βάσει του σχεδιασμού – 

ο σταθμός εργασίας στο Κέντρο καθώς και αρχειακός χώρος για να διατηρεί τα σχετικά αρχεία, 

τεκμήρια, πρακτικά συναντήσεων, ημερολόγια ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων και άλλα 

τεκμήρια.  

5.4.6. Εργασία θεσμοποίησης Κέντρου. Η Ομάδα θα πρέπει να οργανώνει τις 

ερευνητικές διαδικασίες στη βάση που ορίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 

4310/ΦΕΚ Α 258/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ, 2014), το οποίο ορίζει τον τρόπο που διοικείται επιστημονικά και 

διαρθρώνει τους ερευνητές του ένας ερευνητικός οργανισμός. Εφόσον μέλη της 

επιστημονικής ομάδας ασκούν ερευνητικό έργο θα πρέπει εγγράφως να προσδιορίζονται 

ως προς την βαθμίδα ερευνητή, με θεσμικές διαδικασίες που θα αποφασίσουν και θα 

θεσμοποιήσουν οι διοικητικά συμμετέχοντες φορείς. Η επιστημονική ομάδα θα πρέπει να 

κινείται στη βάση του θεσμικού πλαισίου αυτού και κάθε αναθεώρησής του ώστε να 

προκύπτουν με σαφήνεια όλες οι διαδικασίες και να βεβαιώνονται ή πιστοποιούνται κατά 

περίπτωση τα έργα και οι υπηρεσίες που παράγονται. Ομοίως θα πρέπει να πράττεται και 

για τις διαδικασίες επιμόρφωσης, οπότε η επιστημονική ομάδα σε συνεργασία με την 

διοικητική ομάδα θα τηρούν τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για την επιμόρφωση 

ενηλίκων, όταν το παραγόμενο έργο είναι επιμορφωτικό.   
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Κεφάλαιο 6. Οικονομικά και Θεσμικά Θέματα 

6.1. Γενικά στοιχεία 

6.1.1. Το Κέντρο κατά την ίδρυσή του δεν χρειάζεται να διαθέτει προϋπολογισμό. Κάτι 

τέτοιο αφενός θα το καθιστούσε δυσλειτουργικό, επιβαρύνοντας τις διαδικασίες ίδρυσης 

και λειτουργίας του, καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεών του, αφετέρου θα 

οδηγούσε σε ένα σχεδιασμό προϋπολογισμού στον οποίο εμπλέκονται προϋπολογισμοί 

όλων των – με οποιοδήποτε τρόπο – συμμετεχόντων φορέων. Επειδή το Κέντρο ήδη 

φαίνεται να περιστοιχίζεται από μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό και 

υπηρεσίες τα οποία με τρόπο φυσικό και λογικό θα συνθέσουν το περιουσιακό δυναμικό 

του και την οικονομική λειτουργία του, αν αυτά έπρεπε να αποσπαστούν από τον 

προϋπολογισμό των φορέων που τα διαθέτουν προκειμένου να ενταχθούν εκ νέου σε ένα 

νέο προϋπολογισμό ανάπτυξης και διαχείρισης υλικού, θα βρισκόμασταν μπροστά σε μια 

πολυσύνθετη διαδικασία που δεν είναι και συνηθισμένη ως πρακτική. Γι’ αυτό η παραμονή 

των δαπανών και των υλικών στην κυριότητα των φυσικών τους κατόχων που τα 

διαθέτουν για τη λειτουργία του Κέντρου, φαίνεται να είναι μια ρεαλιστική και βιώσιμη 

προοπτική για την οικονομική οργάνωση του Κέντρου.  

6.1.2. Θα μπορούν, δηλαδή, να καταγράφονται όλες οι δαπάνες, τα περιουσιακά 

στοιχεία, οι προϋπολογισμοί και τα έξοδα, αλλά με σκοπό να διευκολυνθούν οι φορείς τους 

οποίους είτε βαρύνουν, είτε ωφελούν αυτά. Γι’ αυτό, ενώ δεν προτείνεται να υπάρχει 

προϋπολογισμός εισόδων – εξόδων και οικονομικοί προγραμματισμοί ή απογραφές και 

καταγραφές υλικού και περιουσιακών στοιχείων που να αφορούν μόνο το Κέντρο, 

προτείνεται να τηρούνται με ακρίβεια όλα αυτά, δηλαδή καταγραφή εσόδων – εξόδων, 

δημιουργία προγραμματικών, απογραφές και καταγραφές περιουσιακών στοιχείων με έναν 

ενιαίο τρόπο που θα αναφέρει ξεκάθαρα και βοηθητικά προς αυτούς, τους φορείς τους 

οποίους αφορούν όλα αυτά. Ένας τέτοιος προϋπολογισμός έχει συμμετοχικό χαρακτήρα 

και είναι λειτουργικά χρήσιμος για την επιτέλεση της εργασίας του Κέντρου, χωρίς να 

συνδέεται ο ίδιος με το οικονομικό σύστημα της χώρας, γι’ αυτό και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας «συμμετοχικός προϋπολογισμός εργασίας».  
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6.1.3. Στο πνεύμα της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να περιληφθεί και η 

αξίωση και η δυνατότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων να εκπροσωπούνται στην 

Διοικητική Ομάδα, να έχουν πλήρη γνώση και επίγνωση όλων αυτών με ξεκάθαρο και 

ολοκληρωμένο τρόπο, να έχουν εικόνα της συμμετοχής όλων των ομότιμων φορέων, να 

έχουν πλήρη εικόνα του οφέλους της συνεισφοράς τους, της ανταποδοτικότητας κάθε 

συμμετοχής τους και τον έλεγχο αν όλα αυτά είναι σύμφωνα με τους στόχους του φορέα 

τους και αν τους προάγουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

6.2. Ειδικά ζητήματα 

6.2.1. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση του υλικού του Κέντρου, καθώς 

όχι μόνο θα ανήκει στους φορείς που το παραχωρούν, οπότε θα πρέπει να είναι, σε λογικά 

πλαίσια, πάντα στη διάθεσή τους και να έχουν γνώση της κατάστασης και της θέσης του, 

αλλά και επειδή θα αποτελεί ευρύτερα στοιχείο της επιστημονικής, ερευνητικής, 

επιμορφωτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Γι’ αυτό η αποκλειστική παραμονή 

οποιουδήποτε υλικού και περιουσιακού στοιχείου του Κέντρου, που στεγάζεται στο χώρο 

του Δημοτικού Σχολείου, αποκλειστικά και κάθε στιγμή στο χώρο του κέντρου, θα πρέπει να 

είναι κανόνας χωρίς εξαιρέσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την 

αναγκαιότητα αυτού του κανόνα είναι:  

α) Οι τόμοι της βιβλιοθήκης είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξαντλημένοι, 

μη επανεκδόσιμοι, χωρίς να υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή, συλλεκτικά, ιστορικά τεκμήρια 

από την εκπαιδευτική, πολιτιστική και εκδοτική ζωή της Ελλάδας των τελευταίων 

δεκαετιών. Όχι μόνο θα πρέπει να παραμένουν αυστηρά στο χώρο για τη διασφάλισή τους 

αλλά και να αξιολογείται αν κάποιοι από αυτούς δε θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο 

αναγνωστήριο και θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Μάλιστα η ψηφιοποίηση του σπάνιου 

υλικού που διαθέτει η βιβλιοθήκη θα μπορούσε να είναι ένα από τα έργα που θα 

επιτελέσει το Κέντρο στο μέλλον, στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος διάσωσης της 

εκπαιδευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

β) Μουσειακά εκθέματα και αντικείμενα, που είτε υπάρχουν από το άτυπο 

«Μουσείο Αγροτικής Διοίκησης», που στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα, είτε παρέχονται 

από τις υποδομές και τα μη λειτουργικά πλέον δημόσια κτήρια και τις υποδομές του τόπου, 

είτε παρέχονται από τους πολίτες, είτε θα προκύψουν από τις δραστηριότητες του Κέντρου, 
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θα πρέπει να τοποθετούνται στα σωστά σημεία αποθήκευσης, να καταλογογραφούνται 

συστηματικά και να αξιοποιούνται μόνο εντός του χώρου.  

γ) Αρχειακό υλικό που είτε θα μεταφερθεί και θα παραμείνει στο Κέντρο στο 

πλαίσιο του υλικού της βιβλιοθήκης, είτε θα δημιουργηθεί από τις εργασίες του Κέντρου θα 

πρέπει να είναι ασφαλές, τακτοποιημένο και διαθέσιμο στο χώρο του Κέντρου, με μέριμνα 

να είναι διασφαλισμένο και διαθέσιμο στις επόμενες γενιές.  

6.2.2. Ιδιαίτερη σημασία, επίσης, πρέπει να δοθεί στην οικονομική σχέση των 

εμπλεκομένων με το Κέντρο και την θεσμική διάσταση της οικονομικής αυτής σχέσης. Το 

κέντρο πρόκειται να έχει Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα, καθώς πρόκειται να 

αναπλαισιώσει και να επαυξήσει ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες που ήδη 

είναι δωρεάν και επέχουν δημόσιο χαρακτήρα. Επίσης πρόκειται να έχει έναν 

«συμμετοχικό προϋπολογισμό εργασίας», που δεν οδηγεί στην απόδειξη με παραστατικά 

κάποιας εργασιακής σχέσης – για παράδειγμα – των ερευνητών που θα προσφέρουν έργο 

στο Κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η βεβαίωση του 

παρεχόμενου έργου τους, για παράδειγμα προκειμένου να έχουν απόδειξη προϋπηρεσίας 

για προσωπική τους χρήση, ελέγχεται το ενδεχόμενο να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης 

παραστατικού οικονομικά υπολογίσιμης για το φορολογικό σύστημα σχέσης από κάποιον 

φορέα, όπου θα καλύπτονται οι ασφαλιστικές δαπάνες και μόνο, εφόσον δεν πρόκειται για 

πραγματικά αμειβόμενη αλλά για εθελοντικά και ποιοτικά παρεχόμενη υπηρεσία.   

6.2.3. Όλη αυτή η διευθέτηση των οικονομικών θεμάτων μπορεί να αλλάξει και αν 

κριθεί αναγκαίο να αποκτήσει το Κέντρο δικό του φορολογικό μητρώο, σε περίπτωση που 

είναι λειτουργικά αναγκαίο, όπως – για παράδειγμα – σε περίπτωση περαιτέρω 

θεσμοποίησης του Κέντρου και ένταξής του στο εθνικό δυναμικό των ερευνητικών κέντρων. 

Το ζήτημα της δημιουργίας ενός νομικού προσώπου το οποίο ως τέτοιο θα συγκαταλέγεται 

στην εθνική ερευνητική μας περιουσία, εντάσσεται στα θέματα ανάπτυξης του Κέντρου στη 

βάση της ισχύουσας νομοθεσίας του προαναφερθέντος Νόμου 4310/2014 για την Έρευνα 

και τη Τεχνολογία (ΦΕΚ, 2014), αλλά και των άλλων σχετικών νόμων, που είτε προηγήθηκαν 

και τα ζητήματα του ενδιαφέροντος του Κέντρου είναι σε ισχύ, όπως ο Νόμος 2741/1999 

(ΦΕΚ, 1999), όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2843/2000 (ΦΕΚ, 2000), ο Νόμος 
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2919/2001 (ΦΕΚ, 2001), ο Νόμος 3653/2008 (ΦΕΚ, 2008), είτε ακολούθησαν, όπως ο Νόμος 

4386/2016 (ΦΕΚ, 2016).  

6.3. Θεσμικά Θέματα  

Τα οικονομικά ζητήματα συνδέονται με τα θεσμικά. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο 

ανάπτυξης ενός ερευνητικού κέντρου, για το οποίο θα πρέπει συστηματικά τόσο η 

Διοικητική Ομάδα όσο και η Επιστημονική Ομάδα να μεριμνούν ώστε κάθε κομμάτι του 

Κέντρου που αναπτύσσεται να έχει στέρεες δομικές βάσεις στην προβολή του πλαισίου 

αυτού. Έτσι μελλοντικά δε θα υπάρχουν στρεβλώσεις και δε θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές 

και διορθώσεις στα οργανογράμματα, στον εξοπλισμό και στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο 

θα βασίζεται το κάθε τί. Το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι να δομούνται ένα – ένα τα 

κομμάτια που θα συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο, 

όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο. Όταν θα είναι όλα έτοιμα θα μπορεί να προχωρήσει 

η θεσμοποίηση και η ακόμη πιο επίσημη ένταξη του Κέντρου στο Εθνικό δυναμικό που 

εποπτεύεται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Το πιο βασικό, όμως, είναι ότι ενώ όλα 

θα βαίνουν προς ένα ολοκληρωμένο θεσμικά Ερευνητικό Κέντρο και Επιμορφωτικό 

Κέντρο, αυτό δε θα εμποδίσει ποτέ την άμεση εκκίνηση της λειτουργίας του ως δομή 

δημιουργημένη από συνεργασία φορέων. Κατά την εκπόνηση της μελέτης, δηλαδή, δεν 

υπάρχει κανένα πρόσκομμα και η ίδρυση μπορεί να γίνει αμέσως, παρά την επικείμενη 

πολιτική ανάπτυξης ενός Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου και Επιμορφωτικού Κέντρου.  
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Κεφάλαιο 7. Βιωσιμότητα – Προοπτικές 

7.1. Βιωσιμότητα 

7.1.1. Η άμεση ίδρυση του Κέντρου, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ίδρυσης και 

λειτουργίας, το οποίο θα μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία – αν κριθεί σκόπιμο από τους 

ιδρυτές – από την παρούσα μελέτη, κρίνεται απολύτως εφικτή. Η άμεση ίδρυση 

διασφαλίζεται από την αρχή της «αναλογικής ανταποδοτικότητας», στην οποία δομήθηκε η 

παρούσα μελέτη προκειμένου να διευκολύνει τους ιδρυτικούς φορείς να εκκινήσουν 

αμέσως και χωρίς καμία χρονοτριβή την ίδρυση του Κέντρου.  

7.1.2. Η βιωσιμότητα του Κέντρου, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, που ακολουθεί 

την δημιουργία του και δεν σχετίζεται με τους διαθέσιμους πόρους αλλά με τον συντονισμό 

φορέων και ατόμων. Εφόσον το Κέντρο δεν διαθέτει προϋπολογισμό με στοιχεία 

ισολογισμού δεν είναι δυνατόν να πτωχεύσει. Επιπλέον, επειδή δεν αποτελεί πρόσθετη 

δαπάνη για οποιονδήποτε πολιτειακό προϋπολογισμό του Δημοσίου, αλλά μόνο 

αναπλαισίωση και αναδιοργάνωση πόρων και δαπανών που έτσι κι αλλιώς θα διαθέσουν 

από τον προϋπολογισμό τους οι συμμετέχοντες φορείς, δεν υφίσταται λόγος παύσης της 

λειτουργίας του λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ακόμη και στην περίπτωση της διακοπής 

παροχής των θεωρούμενων ως δημόσια αγαθά, όπως το νερό, το ρεύμα, ακόμη και αν δεν 

υπάρχει τηλεφωνία, δαπάνες μετακίνησης, θέρμανση και ψύξη στο χώρο, εφόσον όσων δεν 

υπάρχει κάποια απρόβλεπτη φθορά, καταστροφή υλικού, καταστροφικό καιρικό 

φαινόμενο, πυρκαγιά ή άλλος απρόβλεπτος ακραίος παράγοντας, το Κέντρο επιτελεί έναν 

τουλάχιστον σκοπό του, που είναι η φύλαξη και διάσωση αρχειακού υλικού, αλλά και έναν 

ακόμη σκοπό, που είναι η φιλοξενία βασικών και απαραίτητων για τον πολιτισμό και την 

εκπαίδευσή μας επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, με το φως της ημέρας σε φυσιολογικές 

καιρικές συνθήκες όπως έχει συμβεί ήδη (ΚΕΠΕΑ 2022).  

7.1.3. Συνεπώς ένα μεγάλο κομμάτι των προϋποθέσεων βιωσιμότητά του εξαρτάται 

από την δυναμική, την ποιότητα συνεργασίας και τη διάθεση χρόνου και έργου από τους 

ανθρώπους. Τα στοιχεία αυτά, κατά την εκπόνηση της μελέτης υφίστανται και θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση «πλεονάζουν», γι’ αυτό άλλωστε και 

υπάρχει αυτή η ογκώδης δυναμική που καταγράψαμε εδώ, η οποία οδηγεί αβίαστα στην 
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αναγκαιότητα του Κέντρου.  Υπό τις συνθήκες αυτές, φαίνεται ότι ο λόγος δεν θα πρέπει να 

γίνεται για τη βιωσιμότητα, αλλά για την δυναμικότητα του Κέντρου. Ζητούμενο, δηλαδή, 

δεν είναι πως θα είναι βιώσιμο μέσα από δραστηριότητες οι οποίες ως παρόμοιες, 

τυπικά ή άτυπα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται, αλλά πως θα είναι 

βιώσιμο με εποικοδομητική αναπτυξιακή δυναμική. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που 

συστηματοποιηθεί η δράση του και ληφθεί η απόφαση χάραξης μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής για την ένταξη του Κέντρου στο Εθνικό Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Δυναμικό, 

με το Κέντρο να συνεισφέρει ως Εθνικά αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο στον τόπο μας, 

θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά ζητήματα ενίσχυσής τους σε θέματα τα οποία ως ζητήματα 

και ως δυνατότητες αναφέρονται παρακάτω:  

α) Ανάπτυξη σε σταθερή βάση εξειδικευμένου προσωπικού αυξημένων προσόντων  

με τα κατάλληλα προσόντα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν εκπαιδευτικοί αυξημένων 

κατάλληλων προσόντων για τη στελέχωσή του. Επίσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

ειδικοί θεσμοί απασχόλησης ακαδημαϊκού προσωπικού, φοιτητών σε πρακτική άσκηση, 

προσκεκλημένων  εθελοντών επιστημόνων, εκπαιδευτικών και φοιτητών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, ειδικοί υπότροφοι φορέων που θα θέλουν να παρέχουν υποτροφίες για 

κάποιο δημόσιο κοινωφελή σκοπό κ.λπ. 

β) Ανάπτυξη σε σταθερή βάση προσωπικού βασικών προσόντων  για θέματα 

φύλαξης, συντήρησης υποδομών, ελέγχου ευαίσθητων σημείων, καθαρισμούς κ.λπ. Θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν ειδικά προγράμματα πρόσληψης ατόμων ευαίσθητων 

κοινωνικά ομάδων και γενικότερα να δοθούν κίνητρα απασχόλησης προσωπικού με σκοπό 

την πληθυσμιακή ενίσχυση της τοπικής κοινότητας.  

γ) Ανάπτυξη σε σταθερή βάση ενός εξελιγμένου ψηφιακού κόμβου παροχής 

υπηρεσιών στο κοινό και τους επιστήμονες, με βάσεις δεδομένων, ερευνητικά στοιχεία, 

τεκμήρια, διαδραστικές εφαρμογές και ολοκληρωμένες προτάσεις για αυτό-επιμόρφωση ή 

άλλες δράσεις επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. Θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος της 

βιβλιοθήκης να διατίθεται ψηφιακά, εφ’ όσον διαθέτει τόμους που δεν έχουν 

ψηφιοποιηθεί. Δεδομένου ότι το διαδίκτυο φέρνει την επικοινωνία σε όλο τον κόσμο θα 

μπορούσε ο κόμβος αυτό να λειτουργεί και στα αγγλικά ή άλλες γλώσσες αποκτώντας έτσι 

διεθνή εμβέλεια.  
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δ) Δημιουργία ενός δικτύου με «αποκεντρωμένες» δομές και ανταποκριτές 

ερευνητές, κατ’ αρχάς στον Ταΰγετο και στη συνέχεια σε οποιαδήποτε περιοχή θα κριθεί ότι 

μπορεί να υπάρχει διασύνδεση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους.  

7.1.4. Συνοψίζοντας το κομμάτι της βιωσιμότητας, θα λέγαμε ότι αυτή θα πρέπει να 

διακριθεί από την τυπική βιωσιμότητα και την ουσιαστική βιωσιμότητα. Η τυπική, αφορά 

την διασφάλιση ότι το Κέντρο θα μπορέσει να λειτουργεί εφόσον ιδρυθεί και να μην παύσει 

να υπάρχει, κάτι που φαίνεται εφικτό γιατί δεν υπάρχει προϋπολογισμός και απαιτούμενο 

ελάχιστο ποσό δράσεων και υποδομών, καθώς κινούμαστε στην αρχή της «αναλογικής 

ανταποδοτικότητας». Η ουσιαστική βιωσιμότητα, όμως, αφορά την δυναμική που θα 

πρέπει να έχει το Κέντρο, η οποία δεν υπάρχει επιλογή άλλη από το να είναι 

αναπτυξιακή, γιατί το ίδιο το Κέντρο προκύπτει ως μια δυναμική εξέλιξη μιας ήδη 

υπάρχουσας και καταγεγραμμένης δυναμικής.  

 

7.2. Προοπτικές 

7.2.1. Οι προοπτικές του Κέντρου σχετίζονται με τους ανθρώπους του Ταϋγέτου και της 

Πελοποννήσου, σχετίζονται με την περιβαλλοντική διάσταση του Ταϋγέτου και τη σχέση 

μας με αυτόν, σχετίζονται και με όλους του τομείς που αφορούν τον άνθρωπο, τον 

πολιτισμό και το περιβάλλον, ακριβώς επειδή ένα ερευνητικό και επιμορφωτικό κέντρο 

μπορεί να αγγίξει δυνητικά όλους τους τομείς. Ωστόσο, η χάραξη πολιτικής, ερευνητικής και 

επιμορφωτικής είναι αυτή που θα δώσει τις προοπτικές ως προς το περιεχόμενό τους. Η 

χάραξη πολιτικής γίνεται ανά επίπεδο όπως φαίνεται στον πίνακα 3:  

Πίνακας 3. Επίπεδα χάραξης πολιτικής 

Επίπεδα Πολιτικές 
Παράγοντες που σχετίζονται με 

τη χάραξη πολιτικής 

1ο  Πολιτικές Συνεργαζόμενων Φορέων Ανάγκες και εξελίξεις που 
αφορούν τον Ταΰγετο, τους 

ανθρώπους, την 
Πελοπόννησο, τη χώρα, την 

Εκπαίδευση, την Έρευνα 
κ.λπ. 

2ο  Διοικητική Πολιτική Επιστημονική Πολιτική 

3ο  Ερευνητική Πολιτική και Επιμορφωτική Πολιτική  
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7.2.2. Πέρα από την σημασία της χάραξης πολιτικής για τις προοπτικές του Κέντρου, 

υπάρχουν προοπτικές που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα που ήδη διαφαίνονται ως 

σχετικοί παράγοντες με τη χάραξη της πολιτικής. Αυτές οι προοπτικές είναι:  

α) Η δυναμική διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με τον Ταΰγετο ως πεδίο σπουδής, μελέτης, έρευνας, μάθησης, βιωματικής 

εμπειρίας για παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Στη βάση αυτή μπορούν μελλοντικά να 

δημιουργηθούν ερευνητικά αλλά ρεαλιστικά μοντέλα δημόσιας εκπαίδευσης που 

ενισχύουν τη σχέση των πολιτών με τη φύση, την περιφέρεια, την αποκέντρωση του 

βουνού. 

β) Η ενίσχυση μοντέλων διαβίωσης στο βουνό, στη βάση της επανασύνδεσης του 

ανθρώπου με το περιβάλλον, της αειφορικής διαβίωσης, της βιώσιμης σχέσης με τη φύση, 

της διαμόρφωσης κοινωνιών και ανθρωπίνων δικτύων που ενισχύονται από τα οφέλη της 

ορεινής γης.  

γ) Η γεωγραφική κάλυψη ολόκληρου του Ταϋγέτου με ή χωρίς αποκεντρωμένες 

υποδομές και η δημιουργία ενός μοντέλου ερευνητικής διαχείρισης του περιβάλλοντος που 

θα μπορεί να βρει μιμητές σε όλη τη χώρα.  

δ) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την προσφορά του κέντρου για όλους 

τους πολίτες κατ’ αναλογία, είτε αυτοί κατοικούν στο βουνό, είτε στην πόλη, είτε σε άλλη 

περιοχή.  

ε) Η γενικότερη συνεισφορά σε θέματα που δεν άπτονται άμεσα του Ταϋγέτου, αλλά 

το βουνό χρησιμοποιείται ως μέσο για την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτισμού, 

εκπαίδευσης και σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

στ) Η άμεση συμβολή του Κέντρου στην Οικονομία της Κοινωνίας, και μάλιστα με 

τρόπους βιώσιμους, αειφορικούς και περιβαλλοντικά ουδέτερους.  

ζ) Άλλες προοπτικές που θα ανακύψουν στο μέλλον και το Κέντρο λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων του θα είναι ικανό να τις εκπληρώσει και να τις επαυξήσει.  
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Κεφάλαιο  8. Αντί συμπερασμάτων: Η άμεση λειτουργία του Κέντρου 

8.1. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας συγκυρίας με δύο βασικά θετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή α) 

την έντονη δυναμική προς την ανάπτυξη της έρευνας και της επιμόρφωσης στον Ταΰγετο 

από τοπικούς φορείς αλλά και θεσμικούς περιφερειακούς φορείς που δραστηριοποιούνται 

ή δείχνουν ενδιαφέρον και β) την άμεση διαθεσιμότητα ενός χώρου για να υποστηρίξει και 

σε μεγάλο βαθμό να στεγάσει τις δραστηριότητες αυτές. Ως συνδυασμός αυτής της 

συγκυρίας δημιουργείται η δυνατότητα για ένα ρεαλιστικό και μακρόπνοο σχεδιασμό 

δημιουργίας μιας δομής – κέντρου για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν και για 

την δυναμική προέκταση των δραστηριοτήτων που γίνονται ήδη.  

8.2. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον τρόπο που η συγκυρία των προαναφερθέντων 

δύο παραγόντων δηλαδή α) της δυναμικής για έρευνα και επιμόρφωση και β) του 

διαθέσιμου και απόλυτα συναφούς γεωγραφικά και λειτουργικά χώρου του Δημοτικού 

Σχολείου Αλαγονίας, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία της δομής αυτής – Κέντρου 

αμέσως, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, παρά μόνο με την απαραίτητη βούληση των 

κέντρων αποφάσεων των εμπλεκόμενων φορέων.  

8.3. Η μελέτη περιγράφει την ανάπτυξη της πρότασης στη βάση της «αναλογικής 

ανταποδοτικότητας», όπου οι συνεργαζόμενοι και ιδρυτικοί φορείς μπορούν να 

παραμείνουν στη διάθεση των ήδη υπαρχόντων πόρων και να εκκινήσουν την περαιτέρω 

στελέχωση και τον εξοπλισμό του κέντρου, από το 1% ως το 100% όσων αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη στο μέλλον. Έτσι τα στάδια υλοποίησης της μελέτης θα είναι τα παρακάτω, 

τα οποία συνοψίζονται και στον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 

α) 1ο Στάδιο αναπλαισίωσης των υπαρχόντων πόρων με 0% επιπλέον δαπάνες και 

εργασίες, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η ίδρυση του Κέντρου, για να υπάρχουν οι  

βάσεις της αναπλαισίωσης αυτής. Το κέντρο θα συνεχίζει να στεγάζει βελτιωμένες τις 

υπάρχουσες δραστηριότητες.  

β) 2ο Στάδιο ανάπτυξης περαιτέρω, από το 1% ως το 100% της παρούσας μελέτης 

όπου το Κέντρο θα εξοπλίζεται και θα στελεχώνεται με ορθολογική σειρά, πρώτα με 

προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του χώρου και έπειτα με την αισθητική 
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και την ποιοτική ολοκλήρωση σε δύο φάσεις. Το Κέντρο θα συνεχίζει να στεγάζει 

βελτιωμένες, επαυξημένες τις δραστηριότητες και θα προσθέτει και νέες δραστηριότητες.  

γ) 3ο Στάδιο μετά την πληρότητα της λειτουργίας και της στελέχωσης – εξοπλισμού  

– ενεργοποίησης του Κέντρου, όπου θα ακολουθήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης της 

θεσμικής λειτουργίας του το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο, με τίτλο «Ερευνητικό και 

Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου». Το Κέντρο θα συνεχίζει να στεγάζει σε πλήρη ανάπτυξη 

τις δράσεις του και θα εκτείνεται θεσμικά πλέον προς εθνικές, διεθνείς, ακαδημαϊκές, 

θεσμικές κατευθύνσεις.  

Πίνακας 4. Στάδια ανάπτυξης Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου 

  Στάδιο> 

Χαρακτη- 
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8.4. Παράλληλα με την δημιουργία της δομής και της υποδομής του Κέντρου, θα 

πρέπει να διαμορφωθεί ένα αναλυτικό πλαίσιο που να διευθετεί όλα τα θέματα που 

αφορούν τα δύο επίπεδα διαχείρισης του Κέντρου, δηλαδή του διοικητικού επιπέδου 

(Διοικητική Ομάδα) και του επιστημονικού επιπέδου (Επιστημονική Ομάδα). Υπάρχει ένα 

πλήθος κανονιστικών και διερευνητικών κειμένων που θα πρέπει να συνταχθούν και στη 

συνέχεια να εφαρμοστούν, τα οποία θα πρέπει πάντα να προλαμβάνουν τις μελλοντικές 

ανάγκες ανάπτυξης του Κέντρου, γι’ αυτό και θα πρέπει να τεκμηριώνονται στα υπάρχοντα 

θεσμικά πλαίσια, τους νόμους και τις αντίστοιχες πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί σε 

επιτυχημένα παρόμοια έργα.  

8.5. Ο προγραμματισμός του Κέντρου θα πρέπει να είναι σε επίπεδο 

βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Από τους χρονικούς ορίζοντες 

αυτούς υπάρχει εμπειρία ως προς τις δραστηριότητες σε μεσο-βραχυπρόθεσμο επίπεδο, 

δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τα τελευταία έτη. Υπάρχει μια εμπειρία 

πρακτικών σε ένα εκπαιδευτικό – ακαδημαϊκό έτος, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγραφές 

δράσεων αλλά υπάρχουν και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές. Στον πίνακα 4 καταγράφεται 

ένα έτος με τις δραστηριότητές του, στο οποίο φαίνονται:  

α) Οι εκτιμώμενοι – προτεινόμενοι μήνες ανά δράση, από Σεπτέμβριο ως Αύγουστο. 

β) Ενδεικτικές δράσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη, στις οποίες 

αποσαφηνίζεται ποια είναι η «μονάδα μέτρησής» τους ως δράσεις με τον όρο «μοναδιαία 

υπηρεσία» και γίνεται λεκτικός προσδιορισμός της «μοναδιαίας υπηρεσίας» αυτής.  

γ) Χρησιμοποιούνται αριθμητικοί δείκτες που δείχνουν, το άθροισμα των μηνών, το 

υπάρχον και το εκτιμώμενο για το μέλλον πλήθος των δράσεων αυτών, αλλά επιπροσθέτως 

παρατίθενται και οι ημέρες του εκτιμώμενου πλήθους, γιατί υπάρχει π.χ. μια δράση 

μονοήμερη, αλλά και μια δράση πολυήμερη ή πολύμηνη και δε θα πρέπει να μας 

μπερδεύει το γεγονός ότι όλες μετριούνται ως μία δράση κάθε φορά.  

δ) Τέλος προσδιορίζεται ένας «δείκτης συχνότητας» ανά μήνα, προκειμένου να 

υπάρχει μια στατιστική εκτίμηση της σχέσης των δράσεων με το ετήσιο πρόγραμμα.  
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Πίνακας 5. Δυνατότητες και συχνότητα ετήσιου προγραμματισμού 
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8.6. Στη μελέτη έγινε προσπάθεια να γίνει συγκερασμός δύο διαφορετικών 

ζητημάτων, δηλαδή της ίδρυσης του Κέντρου και της κτήσης λειτουργικότητας από το 

κεντρικό κτήριο (έδρα). Αυτό κρίθηκε αναγκαίο αφενός γιατί έτσι φαίνεται η σχέση των 

απαραίτητων υποδομών για την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου Κέντρου της 

πρότασης, αφετέρου, γιατί έτσι διευκολύνονται οι εργασίες που αφορούν το 

κατασκευαστικό μέρους του κτηρίου. Είναι όμως προφανές ότι αυτή η μελέτη ενέχει και το 

χαρακτήρα προμελέτης σε περίπτωση που θέλαμε να μελετηθεί ξεχωριστά το κτήριο και 

ξεχωριστά ο φορέας του Κέντρου.  

8.7. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτή, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική μνεία στο 

ήθος και το σθένος όλων των προσπαθειών που δημιούργησαν τις συνθήκες να μπορεί η 

κοινωνία μας να συζητά την δημιουργία ενός Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου 

Ταϋγέτου. Θα πρέπει, όμως, να επισημάνουμε και την ανάγκη η συνέχεια στο έργο αυτό να 

γίνει με υψηλό φρόνημα και θέρμη προς την Έρευνα, την Επιστήμη, τον Πολιτισμό, την 

Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση, στη βάση των διαχρονικών και πανανθρώπινων αξιών 

που οδηγούν σε έμπνευση και λύσεις μπροστά σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

σήμερα η κοινωνία μας και η ανθρωπότητα ολόκληρη.  
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