
Πολιτισμός  
στον Πάρνωνα 

και την Ανατ. Πελοπόννησο 

Από το LEADER 2007-2013 
στο CLLD-LEADER 2014-2020  



1. Φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνιδίου 

Υλοποιείται για 10 χρόνια συνολικά, τα τελευταία 5 με τη 

σημερινή του μορφή. Πολύχρωμη, πολυεθνική συνεύρεση 

πολιτισμών από τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Εναλλακτική 

προσέγγιση, διαφορετική θεματική ανά έτος, υψηλή 

ποιότητα σχεδιασμού και διοργάνωσης. Πέτυχε έντονη 

δημοσιότητα, δημιουργία πιστών επισκεπτών, διεύρυνση 

τουριστικής περιόδου, αλλά και ανάδειξη της τοπικής 

παράδοσης, μέσα από ειδικές ενότητες και δράσεις για: 

• Τσακώνικη αρχιτεκτονική 

• Τσακώνικη υφαντική 

• Τσακώνικη παράδοση. 

Βραβεύτηκε με το ευρωπαϊκό σήμα EFFE εκλεκτών φεστιβάλ.  
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1. Φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνιδίου 

Web site:  

www.melitzazz.gr   

Facebook, Twitter, Youtube:  

Melitzazz 
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2. Estella festival Παραλίου Άστρους 

Πρώτη επιτυχημένη υλοποίηση το 2015, στο Κάστρο και το 

Νησί του Παραλίου Άστρους, κατά την πανσέληνο του 

Αυγούστου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Αρκαδίας.  

Πέτυχε: 

• αξιοποίηση ενός «εγκλωβισμένου» θησαυρού, 

• υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων υποδομής, 

• ενεργοποίηση τοπικών φορέων και προσωπικοτήτων 

• ξύπνημα μνημών και δυνάμεων,  

• νέα κατεύθυνση στα πολιτιστικά της περιοχής.  

  

 

Από το LEADER 
2007-2013  
στο  
CLLD-LEADER 
2014-2020 

Πολιτιστικές δράσεις και φεστιβάλ 

Ένα LEADER πολιτισμού και εξωστρέφειας για τον Πάρνωνα 



2. Estella festival Παραλίου Άστρους 

Web site:  

www.estellafestival.gr   

Facebook, Youtube:  

Estella festival 
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3. Φεστιβάλ Πελοποννήσου 

Έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υλοποιήθηκε από την 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα στην Τρίπολη και τις μεγάλες πόλεις 

της Περιφέρειας. Προμήθεια εξοπλισμού για τα σχήματα 

Χορωδιών και Φιλαρμονικών της Πελοποννήσου και σειρά 

εκδηλώσεων: 

• Συναυλίες κλασσικής μουσικής (ΟΑΕ - Orchestra of the 

Age of Enlightenment, UK) 

• Συναυλίες και παραστάσεις μουσικών σχημάτων 

Πελοποννήσου 

• Συναυλίες διαφόρων σχημάτων σε περιφερειακές 

εκδηλώσεις και κεντρική εκδήλωση. 
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3. Φεστιβάλ Πελοποννήσου 
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4. Φάμπρικα Πολιτισμού 

Ανακαίνιση της παλιάς Φάμπρικας Λεωνιδίου και 

δημιουργία σύγχρονου πολυχώρου, με μόνιμη έκθεση για 

τον πολιτισμό της Τσακωνιάς και της Ανατολικής 

Πελοποννήσου, συνεδριακό κέντρο και υποδομές 

εκπαίδευσης και αποθετηρίου. 
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4. Φάμπρικα Πολιτισμού 
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5. Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές 

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας LEADER, με τη συμμετοχή 21 

Αναπτυξιακών εταιρειών και υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ και 

της ΚΕΔΕ. Ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας, των 

εκλεκτών προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και του γαστρονομικού 

τουρισμού. 

Δημιουργία «Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών 

Γεύσεων», με συμμετοχή 55 Δήμων, 21 Αναπτυξιακών 

εταιρειών και άλλων Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων και Φορέων. 

Πρόβλεψη, εκτός των άλλων, για υποστήριξη και 

χρηματοδότηση δράσεων, εκδηλώσεων και φεστιβάλ 

πολιτισμού και γαστρονομίας. 
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5. Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές 

Web site: www.finestgreektastes.com 

Facebook, Youtube: Finest Greek Tastes 
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1. Τουριστικές εφαρμογές 

Discover Tsakonia «Ανακαλύψτε την Τσακωνιά» 

Δημιουργία τουριστικού portal και mobile app “Discover 
Tsakonia” για την τουριστική προβολή της Τσακωνιάς και -
κατ’ επέκταση- της Κυνουρίας. 

Web site: www.discovertsakonia.gr 

Facebook: Discover Tsakonia Από το LEADER 
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2. Αρχείο Τσακωνιάς 

Ψηφιοποίηση, διάθεση και ανάδειξη του τσακώνικου 
πολιτιστικού πλούτου του φορέα Αρχείο Τσακωνιάς. 

Web site: www.tsakonianarchives.gr  

Facebook: Tsakonian Archives 
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1. Όρος Πάρνωνας 

Φεστιβάλ περιβάλλοντος, αστροπαρατήρησης, τέχνης και 

γαστρονομίας.  

• Ορειβατικά, φυσιολατρικά, μουσικά και καλλιτεχνικά 

δρώμενα.  

• Συνδυασμός με πιθανές εκδηλώσεις στην Καστάνιτσα και 
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2. Τυρός 

Ο Τυρός, χωρίς ιδιαίτερη αγροτική παραγωγή ή αξιόλογη 

αλιεία, διαθέτει σπουδαίο ναυτικό παρελθόν (εμπόριο, 

καραβοκύρηδες, λαθρεμπόριο με Σπέτσες) και παρόν 

(καπετάνιοι και δυνατά στελέχη).  

Σχεδιασμός «Γιορτής του Ναυτικού», με μικρές εκδηλώσεις 

με ναυτική θεματολογία, μια κεντρική εκδήλωση, 

εκδηλώσεις στα ορεινότερα σημεία κ.ά. 
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3. Σελλασία- Σπάρτη 

Αναβάθμιση και επέκταση του Φεστιβάλ ελιάς και λαδιού 

Σελλασίας.  

Αξιοποίηση  

• της Σπάρτης ως αστικού κέντρου,  

• του Μουσείου Ελιάς και ελληνικού λαδιού 

• της ιδιαίτερης Λακωνικής γαστρονομίας 

• των πολλών σημείων παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ ελιάς 

και ελαιολάδου, με διασπορά εκδηλώσεων. 
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4. Μονεμβασιά 

• Το διαχρονικά δυνατό στοιχείο του μεσαιωνικού Κάστρου 

της Μονεμβασιάς.  

• Ο πολιτισμός του Γιάννη Ρίτσου (Μονεμβασιά) αλλά και 

των Νικηφόρου Βρεττάκου (Κροκεές), Κώστα Καρυωτάκη 

(Τρίπολη), Δημήτρη Μητρόπουλου (Γορτυνία), Μίμη 

Φωτόπουλου (Γορτυνία), Γιάννη Τσαρούχη (Μαντινεία).  

• Το σχετικά πρόσφατα αναδεδειγμένο στοιχείο του 

Μαλβαζία οίνου.  

Ύπαρξη προϋποθέσεων για σχεδιασμό δυνατών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, με ιστορικές,  καλλιτεχνικές και 

γαστρονομικές αναφορές και μεγάλη δυνατότητα 

αξιοποίησης της «ρομαντικής» ατμόσφαιρας του Κάστρου. 
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4. Μονεμβασιά 

Αναζητώντας Malvasia festivals: 

• Malvasia Wine Festival, στο Poreč Κροατίας 

• Festival della Malvasia di Sala Baganza, στην Πάρμα 

Ιταλίας 

• Festival of Istrian Malvasia (the queen of regional wines) 

στη Brtonigla Κροατίας 

• Festival Malvasía, La Orotava, Tenerife Ισπανίας 

• Malvazija Festival, Marezige, Koper Σλοβενίας 

• Festival du vin de Malvoisie, Portorose 
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 .. τὸ φῶς ἐμύριζε λουλούδια καὶ νοτισμένη χλόη ἀγροῦ ..  

 .. μὲ τόσα φύλλα σοῦ γνέφει ὁ ἥλιος καλημέρα .. 

 .. ψηλός ευκάλυπτος μ’ ένα φαρδύ φεγγάρι. Ένα άστρο τρέμει στο νερό. 

Ουρανός άσπρος, ασημένιος. Πέτρες, γδαρμένες πέτρες ως επάνω. 

Ακούστηκε πλάι στα ρηχά δεύτερο, τρίτο πήδημα ψαριού .. 

 .. τη νύχτα, πλάι στις ροδοδάφνες, περπατούν ο Χριστός με τον Απόλλωνα [...]. 

Ο Απόλλωνας σωπαίνει. Ο Χριστός σωπαίνει. Ο Ευρώτας κυλάει ..  

 .. σωπαίνουμε κι ἀκοῦμε μὲς στὸ γαλάζιο βράδι τὴν ἀνάσα τῆς θάλασσας .. 

 .. μ᾿ ἕνα μικρὸ διαβατικὸ φεγγάρι .. 

 .. ευτυχώς, κάτι τέτοια μας μένουν, παρηγορητικά, αναλλοίωτα, ενωμένα, έτσι σαν 
να ’μαστε αναλλοίωτοι κ’ εμείς .. 

 .. ἀμετανόητοι κυνηγοὶ τοῦ Ὡραίου καὶ τοῦ Ἀπολύτου ..  

 .. από δω προς τον ήλιο .. 

 

Γιάννη Ρίτσου 

(τυχαίοι στίχοι από τα έργα του Μονεμβάσιου ποιητή «Ἀπροσάρμοστοι», «Μικρὴ 
σουΐτα σὲ κόκκινο μεῖζον», «Μὲ τόσα φύλλα», «Ἐαρινὴ Συμφωνία ΧVI», 
«Προσφορά», «Νύχτα», «Απόσταγμα», «Κυκλική δόξα») 
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Ευχαριστώ 

Σωτήρης Μπόλης 
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