
 

Οι εταίροι 

 

 
 
Communauté  de communes de l’Alta 
Rocca –Κορσική – Γαλλία 

 
 

 
 
Skola manažerského rozvoje s.r.o – Τσεχία 

 
 

 
 
Gatehouse Development Initiative –
 Σκωτία –Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 
 
Cité européenne de la culture et du 
tourisme durable - Γαλλία 

 

 
Fondazione Diocesana per i Beni Culturali -
Σικελία – Ιταλία 

 
 

 
 
Spolok rodákov Josefa Kronera - Σλοβακία 

 

 
 
Δήμος Ζαγορίου  -  Ελλάδα 

 
 

Εθνικός φορέας διαχείρισης ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)  

 



 

Το πλαίσιο του προγράμματος 

Μέσα σ’ ένα πλαίσιο  παγκοσμοιοποίησης και τάσης  για ομοιομορφία, οι επισκέπτες μιας 
περιοχής αναζητούν σήμερα μια διαφορετική τουριστική προσφορά, βασισμένη  στην 
ταυτότητα και στην αυθεντικότητα των τόπων και οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν 
έναν  πολιτιστικό τουρισμό, ανταλλαγών και γνωριμίας ώστε να γίνεται μεγαλύτερη 
αξιοποίηση της συλλογικής μνήμης της ιστορίας και της σφραγίδας που αφήνει κάθε 
κοινότητα στον τόπο της. 

Σήμερα φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των κατοίκων, των συλλόγων, των 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων στην τουριστική 
δραστηριότητα , ώστε να μπορέσουν ν’ αναπτυχθούν  διαφορετικής μορφής μέσα και 
τουριστικά προγράμματα και να δημιουργηθεί μια ζωντανή ανταλλαγή κι ένας διάλογος 
ανάμεσα στους τουρίστες που ξαναγίνονται «ταξιδευτές» που αναζητούν την επικοινωνία 
και στους κατοίκους που γίνονται οι «πρέσβεις» της μνήμης και της ιστορίας του 
τόπου  τους που καλωσορίζει τους επισκέπτες 

 

Οι στόχοι: 

Ανάπτυξη ενός τουρισμού ανταλλαγών και γνωριμίας, όπου η ιστορία και η τοπική μνήμη θα 
αποτελέσουν ένα κλειδί επικοινωνίας των επισκεπτών και των κατοίκων. 

Μετατροπή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε πλεονέκτημα και σε τουριστικό κεφάλαιο μέσω 
συλλογικών εργαλείων. 

Ανάπτυξη μιας τουριστικής δραστηριότητας με προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του τόπου ώστε 
αυτή: 

- Να συνεισφέρει στην ανάκτηση της ιστορικής μνήμης 

- Να ενισχύσει το αίσθημα υπερηφάνειας των κατοίκων ότι ανήκουν σ’ αυτόν τον τόπο 

- Να βάλει τις βάσεις για έναν διαφορετικό τουρισμό, επικοινωνίας, με ένα ιδιαίτερο νόημα 
τόσο για τους επισκέπτες όσο και οικοδεσπότες 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Κάθε εταίρος αφού καθορίσει τον τόπο του, θα αναλάβει τον συντονισμό ενός από τους ακόλουθους 
άξονες. Η εργασία αυτή θα υλοποιηθεί  με βάση ένα κοινό υπόβαθρο που θα προτείνει ο κάθε 
συντονιστής 

 

Οι άξονες: 

1. Διακρατικές συναντήσεις για την ένταξη του έργου και κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξής του ώστε να συμφωνούνται και να επικυρώνονται οι δράσεις που 



αναλαμβάνει κάθε εταίρος. 

2. Δημιουργία ενός Weblog για το πρόγραμμα Memoria και μιας ιστοσελίδας για 

το πρόγραμμα Memoria 

3. Καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: « Η Μνήμη μιας περιοχής» 

4. Πρακτικός οδηγός για «Τα εργαστήρια της Πολιτιστικής Μνήμης» 

5. Ενδιάμεση έκθεση του προγράμματος «Μemoria» 

6. Δημιουργία μιας ενότητας κατάρτισης με τίτλο «Γνωριμία και αξιοποίηση της 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» 

7. Δημιουργία μιας ενότητας κατάρτισης με τίτλο «Υποδοχή των επισκεπτών και 

επαφή τους με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά» 

8. Ημερίδα «Memoria» (Σε τοπικό επίπεδο σε  όλες τις περιοχές του 

προγράμματος) 

9. Έργα του προγράμματος «Memoria» (σύνθεση του προγράμματος και 

παραδοτέα) για διάδοση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της ανάκτησης 

της μνήμης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

10. Τελική έκθεση και αξιολόγηση του προγράμματος «Memoria» 

 

Οι δράσεις 

Δράσεις ανταλλαγών 

- Διακρατικές  συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως και για αντιμετώπιση των καταστάσεων που αφορούν την  κάθε χώρα. Κατά 
τις συναντήσεις αυτές θα συμφωνηθούν μεταξύ των εταίρων οι μεθοδολογίες εργασίας και 
τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. 

- Ομάδες εργασίας αποτελούμενες από το προσωπικό των εταίρων, οι οποίες θα προετοιμάζουν 
τις διακρατικές συναντήσεις και θα επεξεργάζονται στη συνέχεια τις εργασίες και τα 
συμπεράσματα που θα προκύπτουν από τις συναντήσεις αυτές. 

Τοπικές δράσεις 

- Κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, μεταξύ των διακρατικών συναντήσεων, οι εταίροι θα εργάζονται 
για την παραγωγή των αναμενόμενων  αποτελεσμάτων: 

Με βάση τα κοινά υπόβαθρα 



Με συναντήσεις εργασίας, μελέτες και έρευνες 

Οριζόντιες δράσεις: συντονισμός, αξιολόγηση, επικοινωνία 

 Ο συντονισμός και η αξιολόγηση του έργου θα γίνουν με ευθύνη της CC d’Alta Rocca 

 Έχουν ορισθεί  όπως ήδη αναφέρθηκε οι συντονιστές για κάθε αναμενόμενο αποτέλεσμα 

 Οι δράσεις επικοινωνίας ανατέθηκαν στο Δήμο Ζαγορίου 

 


