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 Χώξνη αλαςπρήο 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην θάζηξν ηεο Καβάιαο: 

-Πνηέ δελ έπαςε λα απνηειεί αμηνζέαην, ρώξν πεξηδηάβαζεο θαη λα πξνζθέξεη από 

ηηο επάιμεηο ηνπ κηα καγεπηηθή ζέα ηεο Καβάιαο θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο. Τνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο, ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. Σηνλ 

εμσηεξηθό πεξίβνιν, όπνπ έρεη δηακνξθσζεί έλα ππαίζξην ζέαηξν ηεηξαθνζίσλ 

ζέζεσλ, δηνξγαλώλνληαη ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο ή ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο θαη νκαδηθά 

παηδηθά παηγλίδηα, ελώ ζηε θπιαθή θαη ζην θπιάθην θηινμελνύληαη δηάθνξεο 

εθζέζεηο. Τν κλεκείν –άιινηε ακπληηθό νρπξό, δηνηθεηηθό θέληξν θαη ηόπνο εμνξίαο 

θαη θπιάθηζεο– πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο πόιεο θαη 

αλαιακβάλεη κηα λέα ιεηηνπξγία, σο ρώξνο αλαςπρήο θαη πνιηηηζηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

 

 



 Μνπζείν κέζα ζην θάζηξν 

Άιιν έλα παξάδεηγκα απνηειεί ην θάζηξν ζηνΧιεκνύηζη: 

-Τν Μνπζείν Κάζηξνπ Χιεκνύηζη ζηεγάδεηαη ζηνλ εζσηεξηθό πεξίβνιν ηνπ 

νκώλπκνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, ζην Γήκν Κάζηξνπ - Κπιιήλεο Ν. Ηιείαο, 

ζπκπιεξώλνληαο ην κνπζεηαθό θαη αξραηνινγηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο. Πξόθεηηαη 

γηα κία πξσηόηππε πνιηηηζκηθή ηδέα, θαζώο αλαπηύζζεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε 

λα απνηειεί έλα ''αλνηθηό κνπζείν'', όπνπ ην θέιπθνο ηνπ κνπζεηαθνύ ρώξνπ 

ζπληζηά θαη ην ζεκαληηθόηεξν έθζεκά ηνπ. Η κόληκε ζεκαηηθή έθζεζε ηνπ 

κνπζείνπ, κε ηίηιν ''Η επνρή ησλ ηππνηώλ-Οη ζηαπξνθόξνη ζην Μνξηά'', 

πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 500 αληηθείκελα, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 

13ν έσο ηνλ 15
ν
 αη. κΧ. Δπηθεληξώλεηαη ζηελ ελδηαθέξνπζα θαη θξίζηκε ηζηνξηθή 

πεξίνδν ηνπ θξάγθηθνπ Πξηγθηπάηνπ ηεο Αραΐαο, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηνλ 

πνιηηηζκό κηαο γνεηεπηηθήο ζην επξύ θνηλό πεξηόδνπ, εθείλεο ηεο ηππνηνθξαηίαο, 

όπσο εθδειώζεθε ζην λόηην ρεξζαίν ειιαδηθό ρώξν. 

-Ωο βαζηθόο κνπζεηαθόο ππξήλαο ιεηηνπξγεί ε δηώξνθε αίζνπζα Α5 ηνπ 

εζσηεξηθνύ πεξηβόινπ ηνπ θάζηξνπ, κε εκβαδό 320 η.κ., πνπ ηαπηίδεηαη κε έλαλ 

από ηνπο ρώξνπο ελδηαίηεζεο ησλ Φξάγθσλ πξηγθίπσλ. Τν κνπζείν αμηνπνηεί δύν 

αθόκε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, ηηο ηζόγεηεο αίζνπζεο Ν (πεξίπνπ 35 η.κ) θαη 

Α1I1(πεξ. 70 η.κ.), θάησ από ην πξηγθηπηθό παξεθθιήζη θαη ηελ αίζνπζα 

ππνδνρήο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρώξν ηνπ 

εζσηεξηθνύ πξναύιηνπ ρώξνπ (πεξίπνπ 40 η.κ) αλαπηύζζεηαη ππαίζξηα έθζεζε κε 

ιίζηλα αξρηηεθηνληθά κέιε ηεο θξαγθνθξαηίαο από ηνλ ειηαθό ρώξν. 

-Σηόρνο ηνπ κνπζείνπ είλαη ε πξνβνιή ηνπ πινύζηνπ αξραηνινγηθνύ απνζέκαηνο 

από ηελ πεξίνδν ηεο θξαγθνθξαηίαο, πνπ είλαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά πξντόλ 

αλαζθαθήο θαη πξνέξρεηαη από κεζαησληθέο ζέζεηο θπξίσο ηνπ Ν. Ηιείαο αιιά 

θαη επξύηεξα ησλ εδαθώλ ηνπ Πξηγθηπάηνπ (Πάηξα, Κόξηλζνο). Η δεκηνπξγία 

ελόο κνπζείνπ γηα ηνπο Φξάγθνπο θηήηνξεο κέζα ζην ίδην ην θάζηξν έρεη ζηόρν 

ηε ζθαηξηθή πξνβνιή ηνπ κεζαησληθνύ θόζκνπ ζηελ Διιάδα κέζα από ην 

πεξηέρνλ θέιπθνο (θάζηξν) θαη ην πεξηερόκελν (κνπζεηαθά εθζέκαηα), θαζώο ν 

επηζθέπηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηα εθζέκαηα λα ιεηηνπξγνύλ κέζα ζηνλ 

θπζηθό ηνπο ρώξν. 



-Παξάιιεια, ην κνπζείν δηαζέηεη αξραηνινγηθό γξαθείν κε ρώξν κειέηεο, 

αξραηνινγηθή απνζήθε, θαζώο θαη ζύγρξνλν εξγαζηήξην ζπληήξεζεο θεξακηθήο, 

λνκηζκάησλ, ιίζνπ, ηνηρνγξαθηώλ, κεηάιιηλσλ θαη πάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. 

 

 

 

Βεζθνύθε Σνθία/Νηαιάπα Μαξία/Οηθνλνκνπνύινπ Διέλε /Παλαγνπνύινπ Παπιίλα. 


