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6ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πιλοτικό Σεμινάριο στη Ραβέννα – Συναντήσεις με 

Φορείς του Πολιτισμού  

 
 

Το Πρώτο πιλοτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου InHeriT για 

την πολιτιστική κληρονομιά ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης  

οργανώθηκε στη ιστορική πόλη της Ραβέννας  - Ιταλία  στο 

διάστημα  2-6 Μαρτίου 2017 από το Ινστιτούτο  Flaminia, έναν 

από τους εταίρους  του προγράμματος μαζί με την Αρχιτεκτονική 

Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Οικονομικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, το Middlesex Un. 

στο Λονδίνο, το Πανεπιστήμιο Neapolis- Κυπρος και το 

Μανιατάκειον Ιδρυμα.  

Σκοπός του πιλοτικού σεμιναρίου στη Ραβέννα ήταν να 

οριστικοποιήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το συνοδευτικό 

παιδαγωγικό  υλικό για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις του 

προγράμματος μαζί με τα Εγχειρίδια Εκπαιδευτή και 

Εκπαιδευόμενου.   

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών στο σεμινάριο 

προσεγγίστηκαν ειδικά θέματα τα οποία αντιστοιχούν στους 

τίτλους των κεφαλαίων των μελλοντικών σεμιναρίων και 

δημοσιεύσεων: 

1η μέρα: Εισαγωγή – Συγκροτώντας μια κοινή γλώσσα – Γενικές 

προσεγγίσεις. 

2η μέρα: Δυνατότητες και αξίες. Αναζήτηση του ορίου ανάμεσα 

στην οικονομική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

την προστασία της ως αυταξία. 

3η μέρα: Δημόσιες πολιτικές και ευκαιρίες για την πολιτιστική 

κληρονομιά ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. 

4η μέρα:  Προώθηση της επιχειρηματικότητας και των 

οικονομικών δραστηριοτήτων για τοπική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

5η μέρα: Παρουσίαση παραδειγματικών μελετών  και συναφών 

εμπειριών των συμμετεχόντων.   

Κάθε ημέρα του σεμιναρίου διαρθρώνονταν σε δύο μέρη: το 

πρώτο ήταν αφιερωμένο στην εκπαίδευση και την 

αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ το 

δεύτερο στην μελέτη και κατανόηση την διαχείριση της  τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτικών και των μεθόδων στην 

ιστορική πόλη της Ραβέννας και της ευρύτερης περιοχής της με 

συνολικά 7 μνημεία UNESCO (περιλάμβανε συναντήσεις με 

τοπικούς παράγοντες και σχετικούς επιστήμονες όπως και 

εκπαιδευτικές επισκέψεις)   

Την πρώτη μέρα των εργασιών, το Consortium  των εταίρων του 

προγράμματος καλωσόρισε  ο Δήμος της Ραβέννας με την 

παρουσία εκπροσώπων των δημοτικών φορέων διαχείρισης της 
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πολιτιστικής κληρονομιάς, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

ακαδημαϊκών σχέσεων. Τις επόμενες ημέρες υπήρξαν επισκέψεις 

σε μουσεία και εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων της 

Ραβέννας και συναντήσεις με τις διοικήσεις τους καθώς και στο 

Πανεπιστήμιο όπου προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα 

με θέμα τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά.  Το 

σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συνάντηση εργασίας στη 

Fondazione RavennAntica, η οποία διαχειρίζεται όλα τα μνημεία 

του Δήμου της Ραβέννας με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, του 

Δήμου, Τραπεζών, και ιδιωτών. 

 

Η δομή και η οργάνωση αυτής της διακρατικής συνεργασίας 

επιτρέποντας  την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του 

προγράμματος ΙnHeriT και την ανταλλαγή απόψεων με τους 

τοπικούς παράγοντες της Ραβέννας, αντανακλά το γενικότερο 

πνεύμα του προγράμματος και των σεμιναρίων που θα 

ακολουθήσουν σε Κύπρο και Ελλάδα. Τον Ιούνιο 2018 οι εργασίες 

του προγράμματος θ ολοκληρωθούν στα Χανιά με εκπαιδευτικό 

σεμινάριο για στελέχη της Τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιχειρηματίες 

κλπ. καθώς και με τη οργάνωση  διεθνούς συνεδρίου όπου θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος με 

συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον χώρο της 

οικονομίας και της πολιτιστικής διαχείρισης. 

 

Όλα τα μέλη της ομάδας του InHeriT ευχαριστούν το Fondazione 

Flaminia και τις τοπικές δημοτικές αρχές για τη φιλοξενία καθώς 

και τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας της Emiglia Romagna για 

το έντονο ενδιαφέρον κάλυψης των εργασιών του πιλοτικού 

σεμιναρίου. 
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